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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 
 
A.I.  Obchodní firma 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 367/5 
zastoupená na základě plné moci č. 004 ze dne 29.05.2003 obchodní 
společností České dráhy a.s. 
Praha 1,  nábřeží L. Svobody 1222 
zastoupená Ing. Cyrilem Sukem, CSc., ředitelem Stavební správy Praha 
Italská 45 
121 31 Praha 2 

 

A.II.  IČO 
48118664 

 
A.III.  Sídlo 

Divize dopravní cesty, odštěpný závod 
Stavební správa Praha 
Italská 45 
121 31 Praha 2 

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

RNDr. František Žižka 
Tel.:737257620 
Divize dopravní cesty, odštěpný závod 
Stavební správa Praha 
Italská 45 
121 31 Praha 2 
 

 
projektant:  SUDOP Brno, spol. s r.o. 
   Kounicova 26 
   611 36 Brno 
   Ing. Jiří Molák                      
                        tel.: 541211310 
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B.  ÚDAJE  O  ZÁMĚRU   

B.I.  Základní  údaje 

B.I.1. Název záměru 
ČD, DDC, Elektrizace trati včetně  PEÚ Letohrad – Lichkov, státní hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice 

B.I.2.  Kapacita (rozsah) záměru 
Stavba „ČD DDC, elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st. hr., 1. stavba 
Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice“ je stavbou liniovou, která v rozsahu tak, jak 
je navržena nemá zásadní ani jiné nároky a požadavky na úpravu okolí. Práce na 
železničním tělese jsou orientovány na sanaci zemní pláně, budování odvodnění, 
rekonstrukci železničního svršku, rekonstrukci mostních objektů a propustků, výměnu 
a pokládku kabelů, rekonstrukci a výstavbu nového trakčního vedení, vybudování 
nové měnírny 3 kV a spínací stanice 3 kV. Vnitřní úpravy drážních budov resp. 
výstavba nových technologických objektů budou architektonicky přizpůsobeny okolní 
zástavbě. Realizací stavby nebude změněn stávající charakter železniční tratě, takto 
je již dlouhodobě stabilizován v území. 
Stavba elektrizace včetně PEÚ je souhrnem opatření, která povedou ke zrychlení a 
zlepšení dopravy na stávající trati a spočívá kromě výstavby trakčního vedení 
především v úpravě jejich průjezdných a rychlostních parametrů. 
Kilometráž stavby: 
Vlastní stavba:                km 90,975 – 113,251 (t.ú. Letohrad-Lichkov-st.hr.-trať č. 024) 
Elektrizovaný úsek Letohrad-Lichkov-stát. hranice je součástí trati 024 Ústí nad Orlicí-
Letohrad-Hanušovice. Celková délka posuzovaného úseku  je 22,276 km a začíná 
v km 89,491 a končí  v km 113,251. Tato trať navazuje v žst. Ústí nad Orlicí na trať 
Česká Třebová-Praha, která je součástí I. koridoru, na severu na trať PKP a 
v Letohradě na ni navazuje trať 020 Letohrad – Hradec Králové – Velký Osek.  

 
  
B.I.3.  Umístění záměru 
Kraj:   Pardubický 
Obce: Letohrad, Verměřovice, Bystřec, Mistrovice n. Orlicí, Jablonné nad 

Orlicí, Jamné nad Orlicí, Sobkovice, Těchonín, Mladkov, Lichkov, 
Králíky 

Katastrální území :  Letohrad, Orlice, Verměřovice, Bystřec, Mistrovice n. Orlicí, 
Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Sobkovice, Těchonín, 
Celné, Mladkov, Lichkov,  Dolní Lipka 
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B.I.4.  Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 
Záměr elektrizace traťového úseku je úpravou existující tratě, proto je stavba 
umístěna v maximální možné míře do stávajícího drážního tělesa a stávajících 
objektů, resp. drážních pozemků. Dle územně plánovací dokumentace jednotlivých 
obcí nacházejících se v blízkosti předmětné trati jsou v řešeném území výhledově 
navrženy tyto další záměry: 
- přeložka silnice II/312 mimo zastavěné území obce Lichkov – její vedení je navrženo po 

severní straně obce v souběhu se železniční tratí, v km cca 112,600 navrženo 
mimoúrovňové křížení s tratí 

Možnost kumulace záměru Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad-Lichkov st. hranice s  
uvedeným záměrem je poměrně nepravděpodobná, neboť v současné době se 
projekčně neřeší, ani se neuvažuje o zadání zpracování projektové dokumentace a 
realizace proběhne nejspíš v delším časovém horizontu než realizace záměru 
elektrizace trati. 
Lze tudíž konstatovat, že posuzovaný záměr z hlediska svého historického vedení 
železniční tratě v území  nekoliduje s žádnými jinými záměry v území, které by se 
mohly projevit kumulativně ve vztahu k uvažované elektrizaci železniční trati.  

 
B.I.5.  Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 
V současné době je veškerá vlaková doprava v úseku Letohrad – Lichkov státní 
hranice vedena motorovou trakcí. Traťový úsek Letohrad – Ústí nad Orlicí je již 
elektrifikován a osobní a nákladní přeprava je z 50% vedena v motorové trakci. Hlavní 
význam elektrizace trati Letohrad – Lichkov státní hranice spočívá ve vedení 
dálkových rychlíků a především tranzitních dálkových vlaku relací severní /západní 
/Polsko/Štětín, Gdyně, Gdaňsk, Poznaň, Wroclav/Česká republika – Slovenská 
republika – Maďarsko – jih Evropy v elektrické trakci bez stávajících přetahů 
v Letohradu, a tím dosažení zkrácení cestovních dob při odpadnutí jízd přes přechod 
Petrovice a severní Moravu. Současně s elektrifikací tratě Letohrad – Lichkov bude 
probíhat i elektrizace přilehlé trati na Polském území od státní hranice po Medzylesie. 
I po  elektrifikaci bude osobní doprava v úseku ústí nad orlicí – Letohrad – Lichkov 
vedena v motorové trakci. Přesto z již výše uvedených podkladů dojde k úspoře 
pohonných hmot ze současných cca 1772 l/24 hod na 498 l/24 hod. Toto výrazné 
snížení spotřeby pohonných hmot oproti stávajícímu stavu s sebou přinese výrazné 
snížení emisí výfukových plynů jakož i rizik souvisejících s únikem látek škodlivých 
vodám v poměrně citlivém území z hlediska vodohospodářských zájmů a zájmů 
ochrany přírody, kterým řešený úsek trati prochází. 
Stavba elektrizace trati zajistí zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu 
s dosažením kvalitativně vyšších parametrů z hlediska přechodnosti a zvýšení 
rychlosti dopravy. Účelem stavby je uvést traťový úsek do stavebnětechnického a 
provozního stavu tak, aby odpovídal parametrům stanoveným v dohodách 
vypracovaných na úrovni Evropské unie a Mezinárodní železniční unie.  
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B.I.6.  Popis technického a technologického řešení záměru 
V rámci navrhovaného řešení budou prováděny opravy, úpravy a rekonstrukce 
následujících objektů: 
o železniční svršek a spodek, nástupiště 
o úpravy úrovňových přejezdů pozemních komunikací 
o mostní objekty, propustky, umělé stavby 
o pozemní objekty, demolice, protihluková opatření, inženýrské sítě 

Železniční svršek a spodek, nástupiště 
Železniční svršek v úseku Letohrad-Lichkov st.hr. je  převážně z let 1971-1976, tvaru  
S 49. V úseku Jablonné-Lichkov jsou instalovány dřevěné pražce, zčásti vyhnilé. Po 
dosažení nápravového tlaku a dlouhodobé provozuschopnosti trati po elektrizaci je 
nutné přistoupit na rozsáhlou rekonstrukci svršku hlavních kolejí. 
Na trati Letohrad-Lichkov se nachází velké množství železničních mostů a propustků. 
Většina těchto umělých staveb pochází z druhé poloviny 19.stol., některé byly 
přestavěny kolem roku 1941. Přes vodní toky a velké překážky je trať převedena 
ocelovými mosty, menší objekty jsou deskového charakteru s tuhou výstuží, kterou 
tvoří zejména kolejnice, případně i válcované nosníky. Původní propustky menších 
světlostí byly postaveny s nosnými konstrukcemi z kamene. Při přestavbách byly 
některé nahrazeny trubními propustky.  
Liniová část stavby a rozhodující stavební objekty a provozní soubory budou 
realizovány na pozemku Českých drah. 
Stavba bude členěna na následující staveniště: 

01- žst. Letohrad 
02- t.ú. Letohrad-Jablonné nad Orlicí 
03- žst. Jablonné nad Orlicí 
04- t.ú. Jablonné nad Orlicí – Těchonín 
05- žst. Těchonín 
06- t.ú. Těchonín-Lichkov 
07- žst. Lichkov 
08- t.ú. Lichkov-státní hranice-Dolní Lipka 

Konfigurace terénu neumožní výraznější zvýšení rychlosti oproti současnému stavu. 
Při návrhu byla odstraněna lokální rychlostní omezení v žst. Letohrad, výh. Těchonín 
a žst. Lichkov. V části úseku (km 89,653 – 94,236 a 109,410 – 112,890) byla zvýšena 
stávající rychlost 70 km/h na 80 km/h. 
Přehled rychlostí pro realizaci stavby Ústí nad Orlicí-Letohrad-Lichkov: 

ZÚ (km) Rychlost pro nedostatek 
převýšení max l=100 mm 

v (km/hod) 

Rychlost pro nedostatek 
převýšení max l=130 mm 

v (km/hod) 
90.875  80 80 
94,236 70 75 
103,770 70 70 
105,115 70 75 
109,410 80 80 
112,890 75 80 
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Popis jednotlivých stavebních objektů: 

SO 02-16-01  Letohrad - Jablonné, železniční spodek 
SO 02-17-01  Letohrad - Jablonné, železniční svršek 
Rozsah stavebních objektů je dán km 90,755 – 98,656. V celém úseku bude 
provedena rekonstrukce svršku regenerovaným  materiálem R 65 na pražcích SB8P 
s upevněním KS. Směrové poměry budou v části úseku (km 90,755 – 94, 236) 
upraveny pro rychlost 80 km/h, ve zbývající části bude ponechána stávající rychlost 
70 km/h. Svršek v okolí mostu v km 95,306 byl rekonstruován v roce 2001 tvarem R65 
a bude ponechán. 
Sanace železničního spodku bude provedena zřízením konstrukčních vrstev ze 
štěrkodrti v neúnosných místech bude zemní pláň stabilizována. Zároveň bude 
zřízeno i odvodnění. 
 
SO 02-16-02   Zast. Verměřovice, nástupiště 
Stávající nástupištní hrana z desek SUDOP v zast. Verměřovice nevyhovuje 
z hlediska technického stavu (popraskané desky) i z hlediska výškového uspořádání – 
příčný sklon až 12 %. Nástupiště bude rekonstruováno na délku 80 m a výšku 550 
mm nad T.K. novými nástupištními deskami SUDOP. 
 
SO 03-16-01  Žst. Jablonné nad Orlicí, železniční spodek 
SO 03-17-01  Žst. Jablonné nad Orlicí, železniční svršek 
Úpravy žel. svršku v žst. Jablonné spočívají v úpravách pro zajištění izolačního stavu 
koleje, jako nepotřebné budou zrušeny koleje č. 3a a 6. Hlavní kolej č. 1 byla 
rekonstruována v roce 2000 regenerovaným materiálem R65. Kolej č. 3 bude 
z důvodu nevyhovujícího stavu pro strojní úpravu rekonstruována regenerovaným 
materiálem, koleje č. 2 a 4 budou strojně upraveny pro dosažení izolačního stavu. 
Úpravy žel. spodku spočívají ve zřízení konstrukční podkladní vrstvy pod kolejí č. 3 
odvodněné do nového trativodu. 
 
SO 04-16-01  Jablonné – Těchonín, železniční spodek 
SO 04-17-01  Jablonné – Těchonín, železniční svršek 
Rozsah stavebních objektů je dán km 99,560 – 103,542. V celém úseku bude 
provedena rekonstrukce svršku regenerovaným  materiálem R 65 na pražcích SB8P 
s upevněným KS. Směrové poměry budou upraveny pro rychlost 70 km/h. Svršek 
v okolí mostu v km 101,060 byl rekonstruován v roce 2001 tvarem R65 a bude 
ponechán. Sanace železničního spodku bude provedena zřízením konstrukčních 
vrstev ze štěrkodrti. Zároveň bude zřízeno i odvodnění. 
 
SO 04-16-02  Zast. Jamné n.O., nástupiště 
Stávající nástupištní hrana z tvárnic TISCHER v zastávce Jamné n. O. nevyhovuje 
z hlediska výškového uspořádání. Nástupiště bude rekonstruováno na délku 80 m a 
výšku 550 mm novými nástupními deskami SUDOP. 
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SO 05-16-01  Výh. Těchonín, železniční spodek 
SO 05-17-01  Výh. Těchonín. Železniční svršek 
Kolejové úpravy ve výh. Těchonín budou provedeny z důvodu nevyhovující osové 
vzdálenosti kolejí (min. 4,25 m), nevyhovujícího izolačního stavu koleje č. 2 a 
neúnosného pražcového podloží v kolej č. 1. Rekonstruovány budou staniční koleje č. 
1 a 2 mimo oblast přejezdu na lichkovském zhlaví, který byl rekonstruován včetně 
výhybky č. 1 v roce 2000. Kolej č. 1 bude rekonstruována regenerovaným  materiálem 
R 65 na bet. pražcích SB8P s upevněním KS, kolej č. 2 bude rekonstruována 
regenerovaným materiálem S 49. Rekonstrukce  je projektována pro zvýšení rychlosti 
průjezdu stanicí z 60 km/h na 70 km/h. V rámci objektu žel. spodku budou zřízeny 
konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně jejich odvodnění (kolej č. 2 na svah, klej 
č. 1 do trativodu). 
 
SO 05-16-02  Výh. Těchonín, nástupiště 
Stávající úrovňová nástupiště ve výh. Těchonín jsou pouze sypaná, nástupiště u 
koleje č. 2 v nevyhovující osové vzdálenosti 4,45m. Vzhledem k úpravě osových 
vzdáleností je možné vybudovat pevné nástupištní hrany v normových parametrech, 
v délce 80 m u koleje č. 1 i 2. Součástí objektu je také zřízení zpevněné plochy u nové 
čekárny a informační systém pro cestující (piktogramy). 
 
SO 05-16-03 Výh. Těchonín, opěrná zeď u koleje č. 2 
Kvůli úpravě nevyhovujících osových vzdáleností mezi kolejí č. 1 a 2 a za účelem 
dodržení volného schůdného prostoru podél koleje č. 2 bude zřízena opěrná zeď 
vlevo koleje č.2 v délce 84 m. Zeď je uvažována jako prefabrikovaná, max. výšky 
2,8m. Zeď bude opatřena římsou se zábradlím. Alternativně je možné uvažovat se 
zřízením opěrné zdi z armované zeminy. 
 
SO 06-16-01  Těchonín – Lichkov, železniční spodek 
SO 06-17-01  Těchonín – Lichkov, železniční svršek 
Rozsah stavebních objektů je dán km 104,920 – 110,615. V celém úseku bude 
provedena rekonstrukce svršku regenerovaným  materiálem R 65 na pražcích SB8P 
s upevněním KS. Směrové poměry budou upraveny pro stávající rychlost 70 km/h, od 
km 109,410 bude rychlost zvýšena na 80 km/h. Svršek v okolí mostu v km 108,770 byl 
rekonstruován v roce 2001 a bude ponechán. Sanace železničního spodku bude 
provedena zřízením konstrukčních vrstev ze štěrkodrti. V neúnosných místech bude 
konstrukce doplněna výztužným geosyntetikem na zemní pláni. V případě skalnaté 
zemní pláně je navržena sanace skalní pláně asfaltovým kobercem. Zároveň bude 
zřízeno i odvodnění. 
 
SO 06-16-02  Zast. Mladkov, nástupiště 
Stávající nástupištní hrana v zast. Mladkov je dělena úrovňovým přejezdem. Část 
nástupiště před přejezdem směr Těchonín bude zrušena, zbývající část podél čekárny 
bude rekonstruována pro délku 80m a výšku 550 mm nad T.K. z nástupištních desek 
SUDOP. 
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SO 07-16-01  Žst. Lichkov, železniční spodek 
SO 07-17-01  Žst. Lichkov, železniční svršek 
Poměrně rozsáhlé kolejové úpravy v žst. Lichkov jsou navrženy za účelem odstranění 
rychlostního omezení při průjezdu stanicí (ve směru Letohrad-státní hranice i 
Letohrad-Hanušovice jízda odbočkou 40 km/h). Návrh úprav vychází z nového 
zapojení kolejí na hanušovickém zhlaví tak, aby hlavní kolej směr Polsko byla přímá. 
Toto řešení umožní rychlost průjezdu stanicí 80 km/h. Hlavní kolej č. 1 (stáv. č. 4) 
bude rekonstruována regenerovaným  materiálem R 65 na bet. pražcích SB8P 
s upevněním KS. Další dopravní koleje (nové č. 2,4,6,3 a část. 7) budou 
rekonstruovány regenerovaným materiálem S49 (stávající svršek S49 na dřev, 
pražcích je z let 1938-1956). V koleji č. 3 bude provedena strojní rekonstrukce 
štěrkového lože. 
Vzhledem k neúnosnému jílovitému podloží budou u rekonstruovaných kolejí zřízeny 
podkladní vrstvy ze štěrkodrti, u hlavní a předjízdných kolejí doplněných výztužnou 
geomřížovinou. Odvodnění je navrženo trativodním systémem zaústěným do 
křižujících propustků, povrchové odvodnění je řešeno zpevněnými příkopy podél 
krajné koleje. 
 
SO 07-16-02  Žst. Lichkov, nástupiště 
Stávající úrovňová nástupiště v žst. Lichkov jsou pouze sypaná. Nově budou zřízeny 
pevné nástupištní hrany typu SUDOP – u koleje č. 1 dl. 300 mm, výšky 250 mm nad 
T.K., u kolejí č. 3 a 5 dl. 100m výšky, 200 mm nad T.K.. Stávající nástupištní hrana u 
koleje č. 7 (tvárnice TISCHER) bude výškově upravena (zrušení nespojitosti ve 
výšce). 
 
SO 08-16-01  Lichkov- st. hranice, železniční spodek 
SO 08-17-01  Lichkov- st. hranice, železniční svršek 
Rozsah stavebních objektů je dán km 111,815-113,251. V celém úseku bude 
provedena rekonstrukce svršku novým materiálem UIC 60 na pražcích SB8P 
s upevněním KS. Směrové poměry budou upraveny pro rychlost 80 km/h, ve 
vjezdovém oblouku do Polska bude ponechána rychlost 75 km/h. Součástí objektu je 
také výšková úprava části koleje směr Dolní Lipka v souvislosti s přestavbou 
propustků. Sanace železničního spodku bude provedena zřízením konstrukčních 
vrstev ze štěrkodrti s výztužným geosyntetikem na zemní pláni. Zároveň bude zřízeno 
i odvodnění. 
 
SO 50-17-01  Ústí n.O. –Lichkov-st.hr., výstroj trati 
V rámci stavebního objektu budou instalovány v celém úseku návěsti a staničníky – 
rychlostníky, předvěstníky rychlostníku, sklonovníky, hektometrové kameny, 
staničníky na sloupech TV, návěstí „Pískejte!“, „Vlak se blíží k zastávce“. 
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Úpravy úrovňových přejezdů pozemních komunikací 
V souvislosti s rekonstrukcí železničního svršku budou provedeny i rekonstrukce 
přejezdových konstrukcí. Bez úprav budou v úseku Letohrad-Lichkov-st.hr. ponechány 
přejezdy v km 99.548, 101.052, 104.706  (neprovádí se rekonstrukce svršku přes 
přejezd).  
Návrh nových přejezdových konstrukcí: je navržena celopryžová konstrukce 
z vnějších a vnitřních panelů včetně betonových závěrných zídek na styku s živičnou 
konstrukcí silniční komunikace. U dvou přejezdů, které jsou pouze pro pěší, bude 
použita celopryžová konstrukce v provedení pro pěší provoz. 
Dotčená část vozovky přilehlé k železničnímu přejezdu bude realizována jako živičná 
v rozsahu daném směrovým, šířkovým a sklonovým uspořádáním. Konstrukce živičné 
vozovky je dle zatížení silniční komunikace navržena ve dvou typech: 
typ A tl. 680mm: 

- asfaltový beton ABS II; 2x40mm; ČSN 73 6121 
- obalované kamenivo OKS I; 50mm; ČSN 76 6121 
- vibrovaný štěrk VŠ 32-63; 150mm; ČSN 73 6121 
- štěrkodrť ŠD 0-63; 200mm; ČSN 73 6121 
- štěrkopísek ŠP 0-63; 200mm; ČSN 73 6121 

typ B tl. 480mm: 
- dvojvrstvý nátěr asfaltový N 2V; A; ČSN 76 6129 
- penetrační makadam PMH; 100 mm; ČSN 73 6114 
- štěrkodrť ŠD 0-63; 180mm; ČSN 73 6121 
- štěrkopísek ŠP 0-63; 200mm; ČSN 73 6121 

 
Pro zabránění stékání srážkové vody z vozovky do konstrukce přejezdu bude 
v místech daných sklonovými poměry instalovány prahové vpusti IZM 217/10 potřebné 
délky. 
 
Popis jednotlivých stavebních objektů: 

SO 02-17-02  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 91,270 
Přejezd je jednokolejný v traťovém úseku Letohrad – Verměřovice a převádí silniční  
komunikaci č. III/3602 přes železniční trať. Přejezd bude nahrazen celopryžovou 
konstrukcí dl. 9,6 m s živičným povrchem komunikace vně přejezdové konstrukce typu 
A. Rozsah přejezdu i silniční konstrukce je navržen na šířkové uspořádání 2x3,0 m 
jízdní pruhy + 2x 0,75 m krajnice. Vlevo od koleje je úprava 13,51m, vpravo od koleje 
se jedná o úpravu 14,94 m od osy. 
 
SO 02-17-03   Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 91,644 
Přejezd místní účelové komunikace bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 8,4 m 
s živičným povrchem komunikace vně přejezdové konstrukce. Vozovka je navržena 
v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2 x 0,75 m krajnice s konstrukcí typu A. 
Vlevo od osy koleje je úprava 10,28 m, vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 
16,43m. 
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SO 02-17-04  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 91,983 
Tento přejezd místní účelové komunikace bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 
9,6m s živičným povrchem komunikace typu A vně přejezdové konstrukce. Rozsah 
přejezdu i silniční konstrukce je navržen na šířkové uspořádání 2 x 3,0 m jízdní pruhy 
+ 2x 0,75 m krajnice. Na pravé straně přejezdu bude provedena živičná vozovka 
k mostu přes Tichou Orlici v délce  6,72 m. Vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 
13,64 m. Stávající prahová vpusť bude nahrazena novou konstrukcí délky 8,0 m. 
 
SO 02-17-05  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 92,085 
Přejezd účelové komunikace bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 9,6m 
s živičným povrchem komunikace vně přejezdové konstrukce typu B. Vozovka je 
navržena v šířkovém uspořádání 3,0m jízdní pruh + 2x 0,75 m krajnice. 
 
SO 02-17-06  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 93,077 
Přejezd účelové komunikace je z pražcové výdřevy délky 6,0 m. Stávající přejezdová 
konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 8,4 m s živičným povrchem 
komunikace vně přejezdové konstrukce typu B. Vozovka je navržena v šířkovém 
uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2x 0,75 krajnice. Silniční komunikace je vedena ve 
směrovém „S“ poloměrů 20,0 m a 50,0 m. Vlevo od osy koleje je úprava 4,33 m, 
vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 5,33 m. Vlevo trati se zřídí prahová vpust 
délky 7,0 m. 
 
SO 02-17-07  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 93,455 
Přejezd, který převádí místní komunikaci bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 
13,2m s živičným povrchem komunikace typu A vně přejezdu konstrukce v šířkovém 
uspořádání 2 x 3,0 m jízdní pruhy + 2x 0,75 m krajnice. Vlevo od osy koleje je úprava 
13,48 m, vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 10,37 m. 
 
SO 02-17-08  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 96,992 
Tento jednokolejný přejezd je z pražcové výdřevy délky 3,0 m a bude nahrazen 
celopryžovou konstrukcí dl. 7,2 m s živičným povrchem komunikace typu B vně  
přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2x 0,75 m krajnice. 
Vlevo od osy koleje je úprava 5,0 m, vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 7,14 m. 
 
SO 02-17-09  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 97,347 
Jednokolejný šikmý železniční přejezd převádí silnici III/3191 Bystřec – Jablonné a 
také je frekventovanou obslužnou komunikací s provozem těžkých nákladních vozidel 
pro místní kamenolom. Přejezdová konstrukce je provedena z asfaltového betonu 
délky 12,0 m. Přejezd bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 18,0 m s živičným 
povrchem komunikace typu A vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 2x 
3,0 m jízdní pruhy + 2x 0,75 m krajnice. Vlevo od osy koleje je úprava 8,0 m, vpravo 
od osy koleje se jedná o úpravu 13,55 m po hranici ČD včetně úprav v odbočení. 
Vpravo trati se z důvodu sklonových poměrů zřídí prahová vpust délky 16,0 m. 
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SO 02-17-10  Letohrad – Jablonné, úprava přejezdu v km 98,472 
Jednokolejný přejezd místní komunikace je pryžové výdřevy dlouhé 4,8 m. Přejezd 
bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 8,4 m s živičným povrchem komunikace 
typu A vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 2 x 3,0 m jízdní pruhy + 2x 
0,75 m krajnice. Toto šířkové uspořádání bude provedeno po obou stranách přejezdu 
a to vpravo 14,14 m od osy koleje, ve směru k Letohradu 5,52 m od bodu křížení, kde 
bude navazovat na opravu vozovky v rámci SO 03-18-01 příjezdné vozovky k měnírně 
ČD. Vpravo trati se z důvodu sklonových poměrů zřídí prahová vpust délky 8,0 m. 
 
SO 04-17-02  Jablonné – Těchonín, úprava přejezdu v km 99,777 
Tento přejezd slouží pro provoz pěších, konstrukce přejezdu je z pražcové výdřevy 
délky 4,80 m. Přejezd bude nahrazen celopryžovou konstrukcí dl. 9,6 m s živičným 
povrchem komunikace typu B vně přejezdové konstrukce. Vlevo od osy koleje je 
úprava 2,79 m, vpravo od osy koleje se jedná o úpravu 4,48 m. Vpravo trati se 
z důvodu sklonových poměrů zřídí prahová vpust délky 9,0 m 
 
SO 04-17-03  Jablonné –Těchonín, úprava přejezdu v km 100,180 
Jedná se o jednokolejný železniční přejezd silnice II/311, kde po obou stranách 
přejezdu jsou křižovatková napojení, severně silniční komunikace je chodník pro pěší, 
takže délka přejezdu je značná – 12,15 m. Přejezd bude nahrazen celopryžovou 
konstrukcí dl. 12 m s živičným povrchem komunikace typu A vně přejezdové 
konstrukce v šířkovém uspořádání stávajících ploch v rozsahu pozemku ČD včetně 
převedení chodníkového pruhu. Vpravo trati se zřídí prahová vpust délky 11,0 m pro 
svedení srážkových vod ze silniční komunikace mimo přejezdovou konstrukci. 
 
SO 04-17-04  Jablonné – Těchonín, úprava přejezdu v km 101,986 
Jedná se o jednokolejný přejezd komunikace III/3116 Letohrad-Sobkovice. Přejezdová 
konstrukce je provedena z asfaltového betonu. Přejezd bude nahrazen celopryžovou 
konstrukcí dl. 9,6 m s živičným povrchem komunikace typu A vně přejezdové 
konstrukce v šířkovém uspořádání 2 x 3,0 m jízdní pruhy + 2 x 0,75 m krajnice. Vlevo 
od osy koleje se jedná o úpravu 9,4m. Vpravo trati se z důvodu sklonových poměrů 
zřídí prahová vpust délky 8,0 m. 
 
SO 04-17-05  Jablonné – Těchonín, úprava přejezdu v km 102,506 
Jednokolejný přejezd železniční trati slouží k vjezdu zemědělské a lesní techniky. 
Konstrukce přejezdu je z pražcové výdřevy dlouhé 4,95 m. Stávající přejezdová 
konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 7,2 m s živičným povrchem 
komunikace typu B vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní 
pruh + 2x 0,75 m krajnice. Vlevo od osy koleje je úprava 7,12 m, vpravo od osy koleje 
se jedná o úpravu 9,54 m. 
 
SO 06-17-02  Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 106,089 
Jednokolejný železniční přejezd je z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Stávající 
přejezdová konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 8,4 m s živičným 
povrchem komunikace typu B vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 
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m jízdní pruh + 2x 0,75 m krajnice, 7,08 m vpravo a 12,51 m vlevo od bodu křížení 
s osou koleje včetně vyrovnávacích úseků šířkového uspořádání. Vpravo trati se 
z důvodů sklonových poměrů zřídí prahová vpust délky 7,0 m. 
 
SO 06-17-03  Těchonín, úprava přejezdu v km 106,413 
Jednokolejný železniční přejezd slouží pro vjezd na polnosti, konstrukce přejezdu je 
z pražcové výdřevy dlouhé 4,8 m. Stávající přejezdová konstrukce bude nahrazena 
celopryžovou konstrukcí dl. 9,6 m s živičným povrchem komunikace typu B vně 
přejezdové konstrukce  v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2x 0,75 m krajnice. 
Toto šířkové uspořádání bude provedeno  po obou stranách přejezdu, 10,75 m vpravo 
a 8,38 m vlevo od bodu křížení s osou koleje včetně vyrovnávacích úseků šířkového 
uspořádání. Vpravo trati se zřídí prahová vpust délky 8,0m. 
 
SO  06-17-04 Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 106,991 
Jednokolejný železniční přejezd slouží pro silniční napojení obytného domu a polností 
vpravo trati. Konstrukce přejezdu je z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Stávající 
přejezdová konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 4,8 m s živičným 
povrchem komunikace typu B vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 
m jízdní pruh + 2x 0,75 m krajnice, 5,75 m vpravo a 15,0 m vlevo od bodu křížení 
s osou koleje včetně vyrovnávacích úseků šířkového uspořádání. Cesta je na 
přejezdu ve směrovém oblouku o poloměru 30 m. Vpravo trati se zřídí prahová vpust 
délky 6,0 m. 
 
SO 06-17-05  Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 107,239 
Přejezd slouží pro silniční napojení rekreačního objektu, lesa a polností vpravo trati. 
Konstrukce přejezdu je z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Stávající přejezdová 
konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 6,0 m s živičným povrchem 
komunikace typu B vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní 
pruh + 2x 0,75 m krajnice. Toto šířkové uspořádání bude provedeno po obou stranách 
přejezdu, 7,93 m vpravo a 11,59 m vlevo. 
 
SO 06-17-06  Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 108,220 
Přejezd asfaltové komunikace je obsluhou zastávky ČD Mladkov a přilehlých objektů, 
je z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Stávající přejezdová konstrukce bude 
nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 6,0 m s živičným povrchem komunikace typu A 
vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2x 0,75 m 
krajnice, 6,74 m vpravo a 13,37 m vlevo od osy koleje. Vlevo bude nová vozovka 
napojena na osu odbočně obslužné komunikace se zakružovacími poloměry 7,0 m a 
7,5m k okraji této vozovky. Vpravo trati se zřídí prahová vpust délky 6,0 m. 
 
SO 06-17-07  Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 109,132 
Šikmý jednokolejný přejezd je využíván pěšími a cyklisty. Konstrukce přejezdu je 
z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Přejezd se upraví jako kolmý přechod pro pěší 
v šířce 2,7 m s celopryžovou přejezdovou konstrukcí v provedení pro pěší provoz 
s živičným povrchem pěší komunikace vně koleje konstrukce typu B. 
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SO  06-17-08 Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 109,788 
Kolmý jednokolejný přejezd slouží pro vjezd k obytné budově a jejímu pozemku. 
Konstrukce přejezdu je z pražcové výdřevy dlouhé 2,75 m. Stávající přejezdová 
konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 4,2 m s živičným povrchem 
komunikace typu B vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní 
pruh + 2x 0,75 m krajnice. Toto šířkové uspořádání bude provedeno 4,67 m vpravo a 
5,54 m vlevo od bodu křížení s osou koleje. 
 
SO 06-17-09 Těchonín – Lichkov, úprava přejezdu v km 110,087 
Šikmý jednokolejný přejezd slouží pro převedení místní účelové cesty. Konstrukce 
přejezdu je z pražcové výdřevy dlouhé 4,80 m. Stávající přejezdová konstrukce bude 
nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 9,6 m s živičným povrchem komunikace typu B 
vně přejezdové konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2x 0,75m 
krajnice, 9,33 m vpravo a 6,36 m vlevo od osy koleje. 
 
SO 07-17-02  Žst. Lichkov, úprava přejezdu v km 111,596 
Jedná se o přejezd přes dvě souběžné jednokolejné trati, který spojuje zástavbu 
Lichkova s několika objekty vlevo trati, za kolejištěm železniční stanice Lichkov. 
Stávající přejezdová konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl.2 x 4,8 m 
s živičným povrchem komunikace typu B mezi oběma kolejemi i vně přejezdové 
konstrukce v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2 x 0,75 m krajnice. Toto 
šířkové uspořádání bude provedeno po obou stranách přejezdu, 11,11 m vpravo a 
4,31 m vlevo od bodu křížení s osami krajních kolejí. 
 
SO  08-17-03 Lichkov – st. hranice, úprava přejezdu v km 112,368 (93,577) 
Jde o jeden přejezd přes dvě souběžné jednokolejné trati. Stávající přejezdová 
konstrukce bude nahrazena celopryžovou konstrukcí dl. 2 x 4,8 m s živičným 
povrchem komunikace typu B mezi oběma kolejemi i vně přejezdové konstrukce 
v šířkovém uspořádání 3,0 m jízdní pruh + 2 x 0,75 m krajnice, 13,5 m vpravo po 
napojení na hlavní silnici a 5,0 m vlevo od bodu křížení s osami krajních kolejí. Vlevo 
trati se zřídí prahová vpust délky 6,0 m. 
 
Mostní objekty, propustky, umělé stavby 

Objekty nezahrnuté do stavby: 

V rámci stavby nebudou řešeny následující stavby a objekty, do kterých není nutné  
pro splnění již dříve uvedených důvodů rekonstrukce traťového úseku zasahovat, 
respektive které již byly stavebně upraveny: 
Propustek v km 90,905 
Staticky i stavebně technicky vyhovující  
Propustek v km 91,036 
Staticky i stavebně technicky vyhovující  
Propustek v km 91,379 
Vyhovuje zatížitelnosti, propustek je v dobrém stavu 
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Propustek v km 91,528 
Vyhovuje zatížitelnosti, propustek je v dobrém stavu 
Propustek v km 92,035 
Vyhovuje zatížitelnosti, propustek je v dobrém stavu 
Propustek v km 97,540 
Vyhovuje zatížitelnosti a stavem, drobné úpravy budou řešeny v rámci odvodnění žel. spodku 
Propustek v km 98,309 
Nosná konstrukce je z betonových trub DN 800 z roku 1970. V dobrém stavu. Zatížitelnost 
1,5. Průtok pro trouby DN 800 při sklonu 13,1% je při zahlcení 6,22 m3.s-1. 
Propustek v km 98,549 
Nosná konstrukce je z betonových trub DN 800 z roku 1985. V dobrém stavu. Zatížitelnost 
1,3. Průtok pro trouby DN 800 při sklonu 2,7% je při zahlcení 2,83 m3.s-1. 
Propustek v km 99,415 
Původní nosná konstrukce, v části deska se zabetonovanými kolejnicemi se světlostí otvoru 
2,0m z roku 1870 a v části kamenná klenba byla v roce 2001 opravena 
Propustek v km 101,406 
Nosná konstrukce je z betonových trub DN 800 z roku 1983. V dobrém stavu. Zatížitelnost 
1,2. Průtok pro trouby DN 800 při sklonu 2,7% je při zahlcení 2,83 m3.s-1. 
Propustek v km 102,202 
Nosná konstrukce je z betonových trub, po obou stranách zakončen revizními šachtami. 
Konstrukce je v dobrém stavu. Jedná se o prostup kanalizace pod železniční tratí. 
Zatížitelnost 1,2. 
Propustek v km 102,727 
Trubní, profil 800 mm, dobrý stav, zatížitelnost vyhovuje 
Propustek v km 103,591 
Trubní, profil 1200 mm, dobrý stav, zatížitelnost vyhovuje 
Propustek v km 106,260 
Trubní, profil 1000 mm, dobrý stav, zatížitelnost vyhovuje 
Propustek v km 106,966 
Trubní, profil 1000 mm, dobrý stav, zatížitelnost vyhovuje 
Propustek v km 109,776 
Trubní propustek, profil 800mm. Přechodnost pro zatížení D4 vyhovuje 
Propustek v km 112,280 
Trubní propustek, profil 1000mm. Konstrukce v dobrém stavu. Přechodnost pro zatížení D4 
vyhovuje. 
Propustek v km 112,815 
Trubní propustek, profil 500mm. Přechodnost pro zatížení D4 vyhovuje 
 
Objekty do stavby zahrnuté: 

Mosty: 

SO  12-19-02  most v km 91,660 
Převádí trať přes mlýnský náhon. Nosná konstrukce je železobetonová deska s tuhou 
výztuží z nosníků I čís. 400, rozpětí 6,6 m, šikmá světlost 6,00 m, kolmá 5,00 m. 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 19 

Vzdálenost zábradlí 217 cm. Spodní stavba je kamenná. Most pochází z roku 1928. 
Vpravo ve směru staničení bude PHS. Je navrženo vybudování nových římsových 
nosníků z důvodu dodržení průjezdného průřezu. Vlevo bude navržen MPP 2,5R, 
vpravo MPP 3,0R. Nové zábradlí vlevo, doporučuje se PHS provést z průhledných 
panelů. Oprava nosné konstrukce, reprofilace trhlin. Bude provedena sanace spodní 
stavby, nová izolace a odvodnění rubu opěr. 
 
SO  12-19-04  most v km 91,852 
Převádí trať přes mlýnský náhon. Nosná konstrukce je železobetonová deska s tuhou 
výztuží z nosníků I čís. 400, rozpětí 6,6 m, šikmá světlost 6,00 m, kolmá 5,00 m. Most 
nemá zábradlí. Spodní stavba je betonová. Most pochází z roku 1929. Vpravo ve 
směru staničení bude PHS. Je navrženo vybudování nových římsových nosníků 
z důvodu dodržení průjezdného průřezu. Vlevo bude navržen MPP 2,5R. vpravo 3,0R. 
Nové zábradlí vlevo, doporučuje se PHS provést z průhledných panelů. Oprava nosné 
konstrukce, reprofilace trhlin. Bude provedena sanace spodní stavby a nová izolace. 
 
SO  12-19-12  most v km 94,840 
Silniční nadjezd s nosnou konstrukcí ocelovou. Most je v dobrém stavu, budou 
osazeny ochranné sítě proti dotyku. 
 
SO  12-19-14  most v km 95,951 
Nosná konstrukce se zabetonovanými nosníky se světlostí otvoru 4,37 m. Spodní 
stavba z kamenných kvádrů. Nosná konstrukce provlhlá. Nová vrchní stavba včetně 
izolace, zábradlí a říms. 
 
SO  12-19-17  most v km 97,018 
Nosná konstrukce kamenná kruhová klenba se světlostí otvoru 6,0 m. Provlhlá nosná 
konstrukce s vyplavenou maltou. Zatížitelnost 0,5. Bude provedena náhrada 
konstrukce TUBOSIDERem s železobetonovou klenbou a límcem. Konstrukce bude 
osazena do betonových patek s nadnásypem min. 600 mm. 
 
SO  04-19-01  most v km 99,954 – Jablonné n. Orlicí 
Most o 1 otvoru převádí trať přes Orlický potok a cestu. Nosná konstrukce je ocelová, 
plnostěnná, nýtovaná s mostnicemi, rozpětí 8,20 m původně z roku 1870 se zesílením 
v roce 1929. Světlost otvoru je 7,50 m. Spodní stavba je kamenná. Nosná konstrukce 
nevyhovuje zatížení. Je navržena výměna nosné konstrukce za desku s průběžným 
kolejovým ložem, s tuhou výztuží ze zabetonovaných nosníků na stejné rozpětí jako 
stávající konstrukce. Spodní hrana nové nosné konstrukce je navržena min. 500 mm 
nad hladinou Q100. Dále jsou navrženy nové úložné prahy. U ponechané spodní 
stavby je předpokládáno hloubkové spárování. 
 
SO  04-19-07  most v km 102,234 – Černovický potok 
Most o 1 otvoru převádí trať přes Černovický potok. Nosná konstrukce je 
železobetonová deska z roku 1975, rozpětí 3,5 m, světlost otvoru je 3,0 m. Spodní 
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stavba je betonová. Zatížitelnost konstrukce vyhovuje. Je navržena přestavba nosné 
konstrukce včetně úložných prahů. 
 
SO  05-19-03  most v km 104,952 
Most o 1 otvoru převádí trať přes silnici. Nosná konstrukce je železobetonová deska 
s tuhou výztuží ze zabetonovaných ocelových nosníků rozpětí 7,9 m. Vzdálenost 
zábradlí je 218 cm. Spodní stavba je kamenná. Most pochází z roku 1929. 
Zatížitelnost konstrukce je ZUIC=1,49, bude provedeno nadbetonování říms a osazeno 
nové zábradlí, dále bude provedena sanace spodní stavby. Úprava podjezdové výšky 
v otvoru nebude prováděna. Umístění protihlukové stěny vlevo trati bude provedeno 
na samostatnou konstrukci, která bude součástí projektu PHS. 
 
SO  06-19-11  most v km 108,800 
Most o 1 otvoru převádí trať přes místní komunikaci. Nosná konstrukce je půlkruhová 
kamenná klenba světlosti 400 cm z roku 1870. V roce 1972 byla provedena injektáž a 
betonový nástřik. Spodní stavba je kamenná. Nosná konstrukce je sanována a je 
v dobrém stavu. Křídla jsou kolmá, kamenná, injektovaná, místy prorostlá vegetací. 
Zatížitelnost konstrukce je ZUIC=1,67, provede se nová izolace nosné konstrukce (na 
nové nasazené desce), dále nové římsy a zábradlí vprav na pláni. Vlevo se nachází 
PHS. 
 
Propustky: 
SO  02-19-01 Propustek v km 91,228 
Převádí trať přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je železobetonová deska s tuhou 
výztuží z kolejnic Xa, rozpětí desky, světlost 1,20 m, spodní stavba je betonová. 
Přesypávka včetně kolejového lože je 0,30 m. Propustek je z roku 1927, bez zábradlí. 
Šikmost 90o. Je navržena nová nosná konstrukce želbet. deska na nových úložných 
prazích. Stávající opěry budou sanovány, dno pročištěno a odlážděno. 
 
SO  02-19-03 Propustek v km 91,810 
Veden jako podchod pro chodce. Nosná konstrukce je železobetonová deska s tuhou 
výztuží z kolejnic Xa, rozpětí desky, světlost 1,55 m, spodní stavba je betonová. 
Přesypávka včetně kolejového lože je 0,30 m. Propustek je z roku 1927, bez zábradlí, 
šikmost 900. Je navržena nová železobetonová deska, nové želbet. úložné prahy, 
odvodnění rubu opěr, sanace spodní stavby.  
 
SO  02-19-05  Propustek v km 92,177 
Převádí trať přes stálou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 1,00m, 
volná výška 0,80m, přesypávka včetně kolejového lože 2,40 m. Z roku 1870-1873. Byl 
proveden přepočet. Propustek bude přestavěn na trubní ∅ 1,2 m. Nová konstrukce 
bude vytvořena bez čelních zídek. Vyústění trub na obou stranách je navrženo jako 
zapuštěné do svahu násypu bez použití čel. Vpravo ve svahu bude situovaná PHS. 
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SO  02-19-06  Propustek v km 92,424 
Dle sdělení SDC byl propustek zřejmě zrušen, pokud by byl objeven během prací na 
železničním svršku, bude vyplněn betonem. Formálně ponechat jako objekt pro 
demoliční výběr. 
 
SO  02-19-07  Propustek v km 92,819 
Převádí trať přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je železobetonová deska s tuhou 
výztuží z kolejnic Xa, rozpětí desky, světlost 2,30m, spodní stavba je betonová. 
Přesypávka včetně kolejového lože je 0,40 m. Propustek je z roku 1923, bez zábradlí. 
Šikmost 900 . Nosná želbet. konstrukce, nové želbet. úložné prahy. Odvodnění rubu 
opěr, sanace spodní stavby. Zpevnění dna lomovým kamenem. 
 
SO  02-19-08  Propustek v km 93,098 
Převádí trať přes stálou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 0,60 m, 
volná výška 0,80 m, přesypávka včetně kolejového lože 2,90 m; je z  roku 1870-1873. 
Propustek bude ponechán, budou provedeny nejnutnější úpravy, přespárování.  
 
SO  02-19-09  Propustek v km 93,592 
Převádí trať přes stálou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 0,60 m, 
volná výška 0,80m, přesypávka včetně kolejového lože 3,40 m; je z  roku 1870-1873. 
Provede se sanace propustku, přespárování. 
 
SO  02-19-10  Propustek v km 93,764 
Propustek je suchý. Propustek je deskový kamenný, světlost 0,90 m, volná výška 1,00 
m, přesypávka včetně kolejového lože 2,90 m; je z  roku 1870-1873. Je navržena 
sanace propustku. Bude provedeno přezdění čela a přespárování. 
 
SO  02-19-11  Propustek v km 94,191 
Převádí trať přes občasnou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 1,00 m, 
volná výška 1,00 m, přesypávka včetně kolejového lože 2,10 m; je z  roku 1870-1873. 
Je navržen trubní propustek profilu 0,80. Nová konstrukce bude vytvořena bez čelních 
zídek. Vyústění trub na obou stranách je navrženo jako zapuštěné do svahu násypu 
bez použití čel. U vtoku a výtoku bude provedena dlažba z lomového kamene. 
 
SO  02-19-13  Propustek v km 95,005 
Převádí trať přes stálou vodoteč (z rovnoběžné komunikace). Propustek je suchý, 
trubní, světlost 0,40 m, nový, umístěny těsně pod pražci, trouby jsou vloženy bez 
obetonování. Je navržen nový propustek světlosti 0,60 m z důvodu možnosti 
pročištění. U vtoku je navržena vtoková jímka. Na výtok navazují prefabrikáty 
příkopového žlabu. 
 
SO  02-19-15  Propustek v km 96,399 
Převádí trať přes občasnou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 0,60 m, 
volná výška 0,90m, přesypávka včetně kolejového lože 2,15 m; je z  roku 1870-1873. 
Propustek bude přestavěn na trubní, světlost 0,8 m. Nová konstrukce bude vytvořena 
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bez čelních zídek. Vyústění trub na obou stranách je navrženo jako zapuštěné do 
svahu násypu bez použití čel. U vtoku a výtoku bude dlažba z lomového kamene. 
 
SO  02-19-16  Propustek v km 96,752 
Převádí trať přes občasnou vodoteč. Propustek je deskový kamenný, světlost 0,60 m, 
volná výška 0,90 m, přesypávka včetně kolejového lože 1,00 m; je z  roku 1870-1873. 
Bude přestavěn na trubní, světlost 0,8m. Nová konstrukce bude vytvořena bez čelních 
zídek. Vyústění trub na obou stranách je navrženo jako zapuštěné do svahu násypu 
bez použití čel. U vtoku a výtoku bude dlažba z lomového kamene. 
 
SO  02-19-19  Propustek v km 97,641 
Propustek již neexistuje, dle sdělení SDC byl propustek zřejmě zrušen. Propustek 
nebude obnovován. 
 
SO  02-19-23  Propustek v km 97,952 
Nosná konstrukce je deska se zabetonovanými  kolejnicemi se světlostí 2,0 m z roku 
1906. Spodní stavba z kamenných kvádrů. Částečně je zasypán a neplní žádnou 
funkci. Špatná izolace, spodní pásnice napadeny hloubkovou korozí. Zasypaná  část 
bude proražena a bude provedena jako trubní DN 1000. V šikmé části pod zrušenou 
kolejí provést otevřené koryto. Stávající desku odbourat a prostor mezi opěrami a 
troubami injektovat se shora. 
 
SO  02-19-24  Propustek v km 98,091 
Nosná konstrukce je z betonových trub DN 800 z roku 1931. Špatné římsy a zábradlí. 
Částečně je zanesen. Zatížitelnost 1,96. Průtok pro trouby DN 800 při sklonu 2,3%, je 
při zahlcení 2,61m3/s. Pročistit a odláždit vtok a výtok. Vybetonovat nové římsy se 
zábradlím. 
 
SO  02-19-25  Propustek v km 98,157 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 1,0m z roku 1870-73. 
Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlí vegetací. Pravá strana je zasypána. Propustek 
dlouhodobě neplní svou funkci. Bude nahrazen trubním propustkem DN 800 ve sklonu 
2,0%. 
 
SO 03-19-01  Propustek v km 98,650 
Nosná konstrukce je deska se zabetonovanými kolejnicemi se světlostí otvoru 1,9m 
z roku 1870 s rekonstrukcí v roce 1925. Spodní stavba z kamenných kvádrů. 
Zatížitelnost 1,11. Průtok pro stávající otvor při sklonu 8,9% je 39,75 m3/s. Kamenné 
zdivo očistit a přespárovat, rohy budou staženy vkládanými kotvami. Bude provedena 
nová izolace a římsy s přechodem do trati. 
 
SO  03-19-02  Propustek v km 98,936 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,6 m ; je z  roku 1870 -
73. Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Na pravé straně zanesená vpusť. 
Průtok pro stávající otvor při sklonu 26,2% je 4,47 m3/s.Nahradit trubním propustkem 
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DN 1000 ve sklonu 3,0%. Průtok pro trouby DN 1000 při  sklonu 3% je při zahlcení  
5,40 m3/s. 
 
SO  03-19-03  Propustek v km 99,619 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,6 m ; je z  roku 1870 -
73. Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Na pravé straně zanesená vpusť. 
Propustek bude nahrazen  trubním propustkem DN 800 a novou horskou vpusť po 
levé straně. Průtok pro trouby DN 800 při  sklonu 2% je při zahlcení  2,43 m3/s. 
 
SO  04-19-02  Propustek v km 100,188 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,8 m ; je z  roku 1870-
73. Propustek dlouhodobě neplní svojí funkci a bude zrušen. 
 
SO  04-19-03  Propustek v km 100,613 
Nosná konstrukce se zabetonovanými kolejnicemi se světlostí otvoru 2,0 m ; je z  roku 
1870, po rekonstrukci v roce 1927. Spodní stavba z kamenných kvádrů. Nosná 
konstrukce provlhlá s trhlinami. Zatížitelnost 0,76. Průtok pro stávající otvor při sklonu 
0,2% je 2,88 m3/s. Průtočný profil pro otvor je požadován na 4,99 m3/s. Do otvoru 
bude vložena trouba DN 1000 s novými betonovými čely s odlážděným vtokem a 
výtokem. Stávající deska bude vybourána. Průtok pro trouby DN 1000 při sklonu 3,0% 
je při zahlcení 5,40 m3/s. 
 
SO  04-19-04  Propustek v km 100,711 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,6 m ; je z  roku 1870 -
73. Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Průtok pro stávající otvor při sklonu 
1,1% je 1,07 m3/s. Nahradit trubním propustkem DN 800. Průtok pro trouby DN 800 
při  sklonu 1% je při zahlcení  2,15 m3/s. 
 
SO  04-19-05  Propustek v km 100,836 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,6 m ; je z  roku 1870 -
73.  Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Na pravé straně zanesená vpusť. 
Stávající spád nebylo možné určit, ale vzhledem k tomu, že je propustek zanesen je 
asi minimální. Průtok pro stávající otvor při sklonu 0,1% je 0,23 m3/s. Bude nahrazen  
trubním propustkem DN 800. Průtok pro trouby DN 800 při  sklonu 1% je při zahlcení  
2,15 m3/s. 
 
SO  04-19-06 Propustek v km 101,913 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 1,0 m ; je z  roku 1870 -
73. Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Průtok pro stávající otvor při sklonu 
0,5% je 1,76 m3/s. Průtočný profil pro otvor je požadován na 2,34 m3/s. Bude 
nahrazen  trubním propustkem DN 800 s novými betonovými čely a odlážděným 
vtokem a výtokem. Průtok pro trouby DN 800 při  sklonu 1,5% je při zahlcení  2,83 
m3/s. 
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SO  04-19-08  Propustek v km 102,490 
Nosná konstrukce je z kamenných desek se světlostí otvoru 0,4m z roku 1870-73. 
Zdivo provlhlé, poškozené, zarostlé vegetací. Průtok pro stávající otvor při sklonu 
0,99% je 1,76 m3/s.  Nahradit trubním propustkem DN 800 s novými betonovými čely 
a odlážděným vtokem a výtokem. Průtok pro trouby DN 800 při  sklonu 1% je při 
zahlcení 1,72m3/s. 
 
SO  04-19-09  Propustek v km 103,076 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území; je z  roku 1870-1873, 
světlost 800 mm. Spodní stavba je kamenná. Je navržena přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 1000 mm. 
 
SO  04-19-10  Propustek v km 103,787 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč; je z  roku 1870-1873, 
světlost 800 mm. Spodní stavba je kamenná. Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 1000 mm. 
 
SO  05-19-01  Propustek v km 104,201 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území, na vtoku a pod kolejemi je 
kamenná deska z let 1870-1873, na výtoku zabetonované kolejnice, světlost 800 mm. 
V příčném směru (kolmo ke kolejím) je výškový stupeň 1200 mm. Spodní stavba je 
kamenná. V části pod kolejemi je uvažována přestavba na trubní propustek o 1 
otvoru, profil 800 mm, v části mimo kolejiště (u výtoku) se dosavadní konstrukce 
pročistí a ponechá. 
 
SO  05-19-02  Propustek v km 104,594 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území, na vtoku a pod kolejemi je 
kamenná deska z let 1870-1873, na výtoku zabetonované kolejnice, světlost 800 mm. 
V příčném směru (kolmo ke kolejím) jsou  výškové stupně. Spodní stavba je kamenná. 
V části pod kolejemi je uvažována přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, profil 800 
mm, v části mimo kolejiště (u výtoku) se dosavadní konstrukce ponechá. 
 
SO  05-19-05  Propustek v km 105,082 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území,  z let 1870-1873,  
světlost je 500 mm. Spodní stavba je kamenná. Je navržena přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. 
 
SO  06-19-01  Propustek v km 105,453 
Deskový propustek o 1 otvoru přes zátopové území, nosná konstrukce je deska 
s tuhou výztuží ze zabetonovaných kolejnic z roku 1870. Spodní stavba je kamenná. 
Je navržena přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, profil 1200 mm. 
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SO  06-19-02  Propustek v km 105,990 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes vodoteč, světlost je 800 mm, výška 
nadnáspu cca 4,5m. Spodní stavba je kamenná. Je navržena přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. 
 
SO  06-19-03  Propustek v km 106,454 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území, světlost je 800 mm. 
Spodní stavba je kamenná, vtok je volný, výtok je zasypán. Je navržena přestavba na 
trubní propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. 
 
SO  06-19-04  Propustek v km 106,626 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč, světlost je 1000 mm. 
Spodní stavba je kamenná. Je navržena přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, 
profil 1200 mm. 
 
SO  06-19-05  Propustek v km 106,747 
Deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč, nosná konstrukce je deska s tuhou 
výztuží ze zabetonovaných kolejnic, z roku 1870, světlost je 1000 mm. Spodní stavba 
je kamenná.  Je navržena přestavba na rámový propustek světlosti 1600 x 1000 mm. 
 
SO  06-19-06  Propustek v km 107,120 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru; je z  roku 1870 - 1873,  světlost je 500 mm. 
Spodní stavba je kamenná.  Je navržena přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, 
profil 800 mm. 
 
SO  06-19-07  Propustek v km 107,250 
Deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč, nosná konstrukce je deska s tuhou 
výztuží ze zabetonovaných kolejnic z let 1870,  světlost je 2000 mm. Spodní stavba je 
kamenná a betonová. Je navržena přestavba na rámový propustek světlosti 1600 x 
1000mm. 
 
SO  06-19-08  Propustek v km 107,490 
Kamenný deskový propustek o 1 otvoru. Z let 1870 - 1873,  světlost je 800 mm. 
Spodní stavba je kamenná.  Je navržena přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, 
profil 800 mm. 
 
SO  06-19-09  Propustek v km 107,875 
Deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je deska 
s tuhou výztuží ze zabetonovaných kolejnic, světlost je 2000 mm. Spodní stavba je 
kamenná. Výška přesypávky (včetně kolejového lože) je 0,50 mm. Je navržena 
přestavba na rámový propustek s proměnnou světlou výškou 1090 - 1275 mm. Kolmá 
světlost je 2000 mm. Propustek je vlevo i vpravo trati ukončen čelními zídkami. 
 
 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 26 

SO  06-19-10  Propustek v km 108,263 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  z let 1870 - 1873,  světlost je 800 mm. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 0,35m. Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. Vpravo trati (na vtoku) bude propustek ukončen 
římsou a vlevo trati (na výtoku) bude vyústěn do svahu. 
 
SO  06-19-12  Propustek v km 108,879 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,    světlost je 600 mm, z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 6,50 m.  S ohledem na výšku přesypávky bude 
objekt ponechán, provede se pouze sanace čelního zdiva. 
 
SO  06-19-13  Propustek v km 109,256 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  z let 1870 - 1873,  světlost je 600 mm. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 1,45. Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. Vpravo trati (na výtoku) bude propustek ukončen 
římsou a vlevo trati (na vtoku) bude provedena vtoková jímka. 
 
SO  06-19-14  Propustek v km 110,130 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  světlost je 600 mm, z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 1,85. S ohledem na výškovou úpravu koleje a 
na fakt, že propustek je vyústěn do svahu nad silnicí a dále pokračuje příčným 
odvodňovacím žlábkem přes silnici, byla navržena přestavba na trubní propustek 
profilu 600 mm. Vlevo trati (na vtoku) bude propustek ukončen římsou, vpravo trati (na 
výtoku) bude propustek vyústěn do svahu. 
 
SO  07-19-02  Propustek v km 110,667 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  z let 1870 - 1873,  světlost je 600 mm. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 0,50.  Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 600 mm a to pouze v délce pod hlavními kolejemi, který 
bude na obou koncích ukončen šachtami. 
 
SO  07-19-03  Propustek v km 110,891 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  světlost je 600 mm, z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 0,50.  Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 600 mm (z důvodu výškový úpravy koleje) a z důvodu 
velké délky propustku navrženy šachty mezi kolejemi. 
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SO  07-19-04  Propustek v km 111,330 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  světlost je 800 mm, z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Je 
uvažována přestavba na trubní propustek o 1 otvoru, profil 1000 mm. Propustek je 
vlevo trati (na vtoku) ukončen vtokovou jímkou a vlevo trati (na výtoku) je vyústěn do 
svahu. 
 
SO  07-19-05  Propustek v km 111,500 
Deskový propustek o 1 otvoru přes inundační území. Nosná konstrukce je kamenná 
deska,  světlost je 800 mm, asi z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 3,20.  Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 800 mm. Propustek je vlevo trati (na vtoku) ukončen 
vtokovou jímkou a vpravo trati (na výtoku) je vyústěn do svahu. 
 
SO  08-19-01  Propustek v km 111,635 
Deskový propustek o 1 otvoru přes vodoteč. Nosná konstrukce je kamenná deska,  
světlost je 600 mm, asi z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 1,75.  Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 1200 mm. Propustek je vlevo trati (na vtoku) ukončen 
vtokovou jímkou a vpravo trati (na výtoku) je vyústěn do svahu. 
 
SO  08-19-02  Propustek v km 111,900 
Deskový propustek o 1 otvoru přes vodoteč. Nosná konstrukce je kamenná deska,  
světlost je 600 mm, asi z let 1870 -1873. Spodní stavba je kamenná. Výška 
přesypávky (včetně kolejového lože) je 1,80.  Je uvažována přestavba na trubní 
propustek o 1 otvoru, profil 1000 mm. Propustek je na obou vlevo i vpravo trati 
ukončen čelními zídkami. 
 
SO  08-19-03  Propustek v km 112,400 
Deskový propustek o 1 otvoru přes stálou vodoteč. Nosná konstrukce je deska 
s tuhou výztuží ze zabetonovaných kolejnic z roku 1875,  světlost je 600 mm. Spodní 
stavba je kamenná. Výška přesypávky (včetně kolejového lože) je 0,30. Byla navržena 
přestavba na rámový propustek s proměnnou světlou výškou 600 – 900 mm. Kolmá 
světlost je 1000 mm. Propustek je vlevo i vpravo trati ukončen čelními zídkami. 
 
SO  08-19-04  Propustek v km 112,708 
Deskový propustek o 1 otvoru. Nosná konstrukce je kamenná deska,  světlost je 600 
mm,  z let 1870 - 1873. Spodní stavba je kamenná. Výška přesypávky (včetně 
kolejového lože) je 0,50. Byla navržena přestavba na rámový propustek s proměnnou 
světlou výškou 730 – 780 mm. Kolmá světlost je 1500 mm. Propustek je vlevo i 
vpravo trati ukončen čelními zídkami. 
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Opěrné zdi 

SO  03-16-41  km 98,978  – 99,428 
V žst. Jablonné nad Orlicí podél koleje č.3 je zárubní betonová a kamenná zeď. Která 
dosahuje průměrné výšky 1,50m. Zárubní zeď je porušená, místy se rozpadá 
v důsledku zvětrávání je beton degradovaný. Rekonstrukce zdi se provede 
vybouráním stávající a vybudováním nové železobetonové zárubní zdi v celém úseku. 
 
SO  04-16-41  km 99,785  – 99,877 
Stávající zárubní zeď z lomového kamene vpravo trati ve směru staničení má výšku 
cca 4m. Povrch zdí je porušený, vypadávají kameny, pojivo mezi kameny, provedením 
dozdění, hloubkovým spárováním a povrchovým přespárováním cementovou maltou. 
 
SO  06-16-44  km 109,931  – 110,047 
Vpravo trati je železniční těleso zajištěno opěrnou zdí z lomového kamene. Opěrná 
zeď dosahuje výšky až 5 m. Úprava bude spočívat v odbourání koruny stávající zdi a 
ve vybudování železobetonové římsy. V celé délce opěrné zdi se zřídí zábradlí. 
 
Zajištění svahů 

Zajištění svahů zářezu a odřezu bude spočívat v odstranění náletové vegetace 
v nutném rozsahu, v odstranění napadaných a uvolněných kamenů, případně bloků. 
Dále se uvažuje s podezděním převislým bloků a jejich přikotvením, případně 
provedením betonových plomb. Úprava sklonu svahu se provede v nejnutnějším 
případě. Jako trvalé opatření pro zajištění bezpečnosti silničního provozu je navrženo 
vybudování zábran k zachycení padajících kamenů a opatření  části svahu sítěmi, 
které se na svahu upevní svorníky. 
Popsané zajištění svahu se provede v následujících úsecích: 
- km   94,575 –   95,000 
- km   95,600 –   96,950 
- km 102,550 – 102,680 
- km 104,750 – 104,900 
- km 106,100 – 106,400 
- km 108,400 – 108,780 
 
 
Pozemní objekty, demolice, protihluková opatření, inženýrské sítě 
V rámci stavby budou realizovány pozemní objekty pouze v nezbytně nutné míře a to 
ze čtyř důvodů: 
a) umístění nové terminologie ZZ, SZ a silnoproudých zařízení vč. Nezbytně nutného zázemí 

(dílny, sklady, soc. zařízení) 
b) vytvoření podmínek pro elektrifikaci tratě, tzv. výstavba objektů pro technolog. vybavení a 

obsluhu trakčního vedení 
c) ochrany cestujících proti nepřízni počasí 
d) ochrany obytných budov proti hluku z železniční dopravy 
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Objekty do stavby zahrnuté: 

SO  03-15-02 Jablonné nad Orlicí adaptace skladu SZZ 
Pro umístění technologie bylo jako nejvýhodnější zvoleno využití zděného objektu 
mezi WC a dřevěným skladem žst. Objekt je v majetku ČD a je t.č. v pronájmu jako 
sklad nábytku. Protože nároky na plochy jsou větší než půdorysná plocha objektu, 
musí být demolováno ještě jedno pole sousedního skladu vč. štítů. 
 
SO  05-15-01 žst. Těchonín, budova SSZ 
V žst. Těchonín bylo rozhodnuto vybudovat novou budovu vedle stávajících objektů 
směrem na Jablonné. Je navržena dvoupodlažní nepodsklepená budova 
s konstrukční výškou 3,5m. Vstup do budovy je z částečně zastřešeného 1. nástupiště 
do čekárny, ze které jsou přístupny všechny místnosti v přízemí. Z čekárny vede 
schodiště do patra, kde je navržena stavědlová ústředna a technologie SZZ. Budova 
je architektonicky přizpůsobena charakteru  zástavby této oblasti – historický a 
rekreační. 
 
SO  07-15-01 žst. Lichkov, adaptace skladu na SZZ 
Pro umístění technologie bude adaptována část stávajícího skladu cca 60% 
nacházejícího se 80m od VB směrem ke státní hranici. 
 
SO   03-15-01 žst. Jablonné nad Orlicí, budova měnírny 
Pro velké nároky na plochu areálu vč. venkovních technologických zařízení, vazbu na 
železniční trať a dopravu technologických zařízení byla vytypovaná jediná možná 
lokalita, vhodná pro vybudování areálu, která by byla na pozemcích ČD. Jedná se o 
pozemky v trase bývalé vlečky do kamenolomu. Jedná se o nezpevněný pozemek, 
mírně zvlněný, porostlý travou a křovinami. Půdorysně je dispozice rozdělena na dvě 
části. Jednopodlažní část s rozvaděči, ve které jsou vestavěny místnosti pro sdělovací 
zařízení a DŘT, pro baterie a trafa vlastní spotřeby. Druhá část je dvoupodlažní. 
V přízemí této části jsou usměrňovače, transformátory usměrňovačů a dílna se 
skladem. V patře nad usměrňovači a transformátory budou umístěny ventilátory pro 
obvod tepelných zisků nad dílnou a skladem sociální zázemí obsluhy. 
 
SO  03-18-01 žst. Jablonné nad Orlicí, měnírna, zpevněné plochy 
Silniční napojení bylo předběžně projednáno s MÚ Jablonné nad Orlicí a to z obratiště 
na konci průmyslového areálu v bezprostřední blízkosti navržené plochy. Příjezd 
z hlavní silnice do areálu je veden do odbočky v km cca 98,7 po místní komunikaci 
přejezdu km 98,472 a potom dále po obslužné komunikaci průmyslového areálu až ke 
zmíněnému obratišti. Úsek místní komunikace od napojení na hlavní silnici po přejezd 
km 98,472 není z hlediska výhledové dopravy měnírny vyhovující, proto součástí 
stavebního objektu je obnova obrusných vrstev vozovky na této komunikaci. Vlastní 
zpevněná plocha se přimyká ke stávající asfaltové účelové  cestě a plní funkce 
manipulačních, transportních, parkovacích a skládkových ploch. Budova měnírny 
včetně ramp je přístupná ze všech stran kolejiště je zpevněná plocha pro možnost 
usazení a manipulace silničním jeřábem s břemeny koleje. 
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SO  08-15-01 Lichkov-st.hr.-Dolní Lipka, budova spínací stanice 
Pro umístění technologie spínací stanice v blízkosti státní hranice bude vybudován 
v místě bývalého přejezdu km 93,135 drobný stavební objekt. Jedná se o zděný 
domek o rozměrech 4,8x4,6m, výška 3,5m. 
 
SO  08-18-01   Lichkov-st.hr.-Dolní Lipka, SpS zpevněné plochy 
Situování SpS je dáno blízkostí státní hranice a vhodnou plochou ČD, přístupnou ze 
silniční sítě. Byla vybrána plocha v km cca 112,8 v těsné blízkosti silnice Lichkov-
Dolní Lipka. Vlastní zpevněná plocha je navržena tak, aby bylo možné bezpečně vjet 
na tuto plochu a odjet z ní v obou směrech přilehlé silnice. 
 
Součástí stavby je dále zastřešení nástupišť v Letohradě, přístřešky pro cestující 
v Dolních Libchavách a stavební úpravy v zast. Mladkov. Zastřešení a přístřešky mají 
většinou  lehkou pozinkovanou  konstrukci krytou plechem nebo komůrkovým 
polykarbonátem. Dále budou realizovány protihlukové stěny (PHS) a individuální 
protihluková opatření (IPO). Rozsah a lokalizace těchto objektů vyplývá  z hlukové 
studie. PHS jsou tvořeny prefabrikovanými protihlukovými panely zasunutými mezi 
ocelovými sloupky HEA založenými do betonových armovaných pilot. Tam, kde 
z technických nebo ekonomických důvodů nebudou PHS realizovány, budou u 
obytných místností budov vyměněna stávající okna za  zvukoizolační (IPO). Součástí 
stavby bude také výstavba přípojek inž. sítí. Budova SZZ v Těchoníně bude napojena 
na vodovod a splaškové vody odvedeny do žumpy. V areálu měnírny Jablonné bude 
přípojka vody, dešťové vody budou svedeny do vodoteče, splaškové vody do žumpy. 
 
V rámci stavby „ČD DDC, elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad – Lichkov st.hr.“ bude 
nově elektrifikován úsek trati žst. Letohrad-Lichkov-státní hranice. Nové trakční vedení 
je navrženo podle typové sestavy „J“ – 3kV pro stejnosměrnou trakční soustavu. 
V traťových úsecích je sestava doplněna zesilovacím vedením. Počet lan se liší 
v souladu s požadavky energetických výpočtů. Součástí elektrifikace trati je výstavba 
objektu trakční měnírny Jablonné n. O., a spínací stanice Lichkov v blízkosti státní 
hranice. V samostatných stavebních objektech je řešeno připojení TM a SpS a 
připojení zpětného vedení. 
Nové trakční vedení respektuje úpravy kolejového svršku a spodku, odvodnění 
kolejiště, výstavbu nových nástupišť, úpravy mostů a propustků a další související 
objekty. 
 
Stávající stav trakčního vedení 
Úsek trati Ústí nad Orlicí – Lanšperk – Letohrad (včetně) je elektrifikován 
stejnosměrnou trakční soustavou 3kV. Trakční vedení je uvedené na trati v provozu 
od roku 1986. Traťový úsek Letohrad (mimo) – Lichkov – st. hranice není 
elektrifikován. 
Stávající napájení t.ú. Ústí – Letohrad je koncové. Je zajištěno z TM Ústí n.O. 
samostatnou napájecí linkou průřezu 3 x 240mm2 AlFe v délce cca 2 300m, přes ÚO 
č. 103-203 s připojením celého průřezu tří lan do TV tratě. Současně lze zajistit 
variantně napájení z TM Č. Třebová a SpS. Parník přes příčné propojení a 
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odpojovače č. 23A-23B do tr. koleje č.2. Podélné připojení je možné přes ÚO č. 403 
(základní stav je vypnuto). 
 
Nové trakční vedení 
Návrh nového trakčního vedení bude proveden podle platné typové konstrukční 
sestavy “J-3kV/ss“ – svislé řetězovkové vedení pro elektrifikaci kolejiště ČD, 
z účinností od roku 1993, včetně doplňků a změn typové sestavy platných v době 
zpracování realizační dokumentace. 
Hlavní dopravní koleje, budou v novém stavu trolejované svislým řetězovkovým 
vedením – hlavní sestavou, tj., trolejový drát 150 mm2 Cu + nosné lano 120 mm2 Cu 
plně kompenzovaným se stálým tahem v troleji i nosném lanu 15 kN. Ostatní koleje a 
kolejové spojky ve stanici budou zatrolejované vedlejší sestavou svislého  
řetězovkového vedení – trolejový drát 100 mm2 Cu + nosné lano 50 mm2 Bz, se 
stálým tahem v troleji i nosném lanu 10 kN. Nástavky trolejového drátu ke kotvení 
budou u hlavní sestavy 70 mm2 Bz, u vedlejší sestavy 50 mm2 Bz. 
Detailní řešení styku trakčního vedení ČD-PKP je nutné dojednat. Podle návrhu 
souběžně s tratí vede napájecí vedení 6 x 120 mm2 Cu za elektrické dělení na polskou 
stranu po samostatné lince. Na st. hranici je navrženo výměnné pole elektrického 
dělení. 
 
Rozsah zatrolejování v jednotlivých žst. 
 
Žst. Jablonné 

- kolej č. 1,2,3 a manipulační kolej č. 4 v délce 50 m. 
 
Výhybna Těchonín 

- kolej č. 1 a 2 
 
Žst. Lichkov 

-     kolej č. 1-2-4 
- kolej č. 3-5-7 
- manipulační kolej č. 9 a manipulační kolej č. 11 v délce cca 50m 

 
TM Jablonné n. Orl. 
Připojení na TV je řešeno vzdušným vedením. Napáječové vývody 3kV  budou 
vyvedeny vzdušným vedení na samostatných podpěrách průřezu 4 x 120 mm2Cu ve 
směru na Ústí n.O. a 6 x 120 mm2Cu ve směru na Jablonné n.O. v souladu 
s požadavky aktualizovaných energetických výpočtů. Kabely pro zpětné vedení jsou 
uvažovány celoplastové, jednožilové, maximálního průřezu 1 x 500 mm2. Doporučený 
kabelu je 3,6/6kV AYKCY 1x 500 mm2. Pro připojení na kolejnicové vedení se 
předpokládá použití izolovaného ohebného lana CHBU. 
 
SpS Lichkov 
S ohledem na situování SpS se bude sledovat řešení s kabelovými vývody 3 kV. 
Kabelové vývody spínacího vedení jsou uvažovány: silové kabely s pryžovou izolací a 
pláštěm 6-CHBU 1 x 400 mm2. Vzdušné spínací vedení 3 kV bude vyvedeno 
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vzdušným vedením na samostatných podpěrách průřezu 4 x 120 mm2Cu ve směru na 
Lichkov a 6 x 120 mm2Cu ve směru na státní hranici v souladu s požadavky 
aktualizovaných energetických výpočtů. 
 
Ukolejnění 
Ukolejnění trakčních podpěr je řešeno v rozsahu úpravy trakčního vedení v daném 
úseku a změny zabezpečovacího zařízení. Provedení bude v souladu s požadavky 
ČSN 34 1500, ČSN 34 15 30, ČSN IEC 913, ČSN EN 50122-1, ČSN EN 50122-2 a 
dalších souvisejících bezpečnostních předpisů a nařízení Českých drah. Předpokládá 
se individuální úkolejnění pomocí opakovatelných průrazek, v odůvodněných 
případech skupinové ukolejnění pomocí ukolejňovacího lana. 
 
Protikorozní ochrana úložných zařízení 
Po zahájení stavby se provede korozní měření stávajícího stavu úložných zařízení – 
tj. produktovodů, plynovodů apod., zejména stavu zařízení ČOV v Jablonném n.O. Po 
uvedení stavby do zkušebního provozu se provede opětovné korozivní měření na 
uvedených zařízeních. Vzájemným vyhodnocením jednotlivých měření se určí 
případná potřeba vybudování aktivních nebo pasivních protikorozních ochran. 
 
 
B.I.7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 
 Zahájení stavby        -  2005 

Dokončení stavby      -  2007 
 
B.I.8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků 
Letohrad, Verměřovice, Bystřec, Mistrovice n. Orlicí, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad 
Orlicí, Sobkovice, Těchonín, Mladkov, Lichkov, Králíky 

 
B.I.9.  Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k tomuto 
zákonu 
Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, 
bod 9.2. Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo 
modernizace železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a 
intermodálních zařízení a překladišť, kde příslušným orgánem v procesu posuzování 
vlivů na životní prostředí je krajský úřad, v tomto případě krajský úřad Pardubického 
kraje. 
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Situace řešeného úseku je patrná z následujícího mapového podkladu: 
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B.II. Údaje o vstupech  
B.II.1.  Půda 
Stavba bude realizována převážně na pozemcích ČD, přesto však během ní dojde 
k dočasným i trvalým záborům půdy jiných vlastníků. Bude se jednat jak o zábory 
zemědělského půdního fondu (ZPF) tak o zábory pozemků určených k plnění funkce 
lesa (PUPFL). 
Zábor ZPF 
Záměr znamená dočasný i trvalý zábor zemědělského půdního fondu. Rozsah 
dočasného a trvalého záboru ZPF je patrný z následujících tabulek: 
Tab.: Dočasný zábor ZPF dle jednotlivých katastrálních území 
Katastrální území Dočasný zábor ZPF (m2) 
Orlice 3 410 
Verměřovice 2 409 
Bystřec - 
Jablonné nad Orlicí      88 
Jamné nad Orlicí 1 165 
Těchonín    318 
Celné     417 
Mladkov     349 
Lichkov  1 003 
Dolní Lipka     304 
Dočasný zábor celkem 9 740  

Tab.: Trvalý zábor ZPF dle jednotlivých katastrálních území 
Katastrální území Trvalý zábor půdy (m2) Kód BPEJ 
Orlice 951 7 58 00, 7 50 11, 7 68 11, 7 54 11 
Verměřovice 669 7 54 11 
Jablonné nad Orlicí   96 8 35 54, 8 34 41, 8 34 21 
Jamné nad Orlicí 234 8 58 00, 8 40 68 
Těchonín 148 8 58 00 
Celné   29 8 34 51 
Mladkov 725  8 58 00, 8 34 21 
Lichkov                    1 437  9 40 68, 9 50 11 
Trvalý zábor ZPF                    4 289   

Podrobněji je problematika záboru ZPF z hlediska mapových podkladů řešena 
v Příloze č. 1 předkládaného oznámení (Příloha č.1). 
Zábor PUPFL 
Tab.: Dočasný zábor PUPFL  

Lokalita číslo Pozemek p.č. Katastrální území Dočasný zábor PUPFL (m2) 
 dle KN dle PK 

 
 

4 1136/3 - Verměřovice 177 
5 2554/8 - Bystřec   21 
6 2597/1 

2607 
- 

2607 
Bystřec 
Bystřec 

105 
167 

8 1212/3 
1068/1 

- 
- 

Těchonín 
Těchonín 

  89 
125 

9 79 
875/3 

 
871 

875/1 

Mladkov 
Mladkov 
Mladkov 

  87 
130 
138 

 Dočasný zábor celkem                     1039 
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Tab.:Trvalý zábor PUPFL  
Lokalita číslo Pozemek p.č. Katastrální území Trvalý zábor půdy (m2) 

 dle KN dle PK   
7 788/2 - Jamné nad Orlicí   5 
9 875/3 875/1 Mladkov 38 

 Trvalý zábor celkem                         43 

Zábory PUPFL podle jednotlivých lokalit jsou zakresleny do mapových podkladů 
v Příloze č.2 předkládaného oznámení. 
Ochranná pásma lesních porostů (§ 14 odstavce 2 zákona 289/1995 Sb. jsou polohou 
a vlivy posuzovaného záměru dotčena. V následujícím přehledu je uveden soubor 
stavbou dotčených pozemků (parcelních čísel) z hlediska stavby v ochranném pásmu 
lesa: 

 Orlice: 
 150/4 
 799/1 

 Verměřovice: 
 718/2 
 718/3 
 719 
 720 
 721/3 
 725 
 868/2 
 901/3 
 1136/2 

 Bystřec: 
 2554/1 
 2597/1 
 647 
 2607 

 Jablonné: 
 780 
 781/1 
 781/3 

 Jamné: 
 788/2 
 780 
 781/1 
 781/3 

 Těchonín: 
 330 
 455 
 457 
 458 
 460/1 
 462/1 
 517 
 1072/3 
 1096 
 1107/2 
 1110 
 1072/19 
 1074 
 1077 
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 1081 
 1084/1 
 1086/1 
 1103/6 

 Celné: 
 797 
 822/2 
 828 
 839 
 844 

 Mladkov: 
 71 
 74 
 81 
 85 
 87 
 893/2 
 897 
 900/1 
 900/2 
 903/1 
 903/2 
 906/1 
 906/2 
 907 
 909 
 910 
 960 
 965/1 
 965/2 
 965/3 
 990/3 
 991/1 
 991/2 
 1010/1 
 1054/4 
 992/2 

 Lichkov: 
 328/4 
 360/2 
 659 
 335/4 
 632/1 
 660 

Posuzovaný záměr zasahuje do zvláště chráněných území přírody ve smyslu 
ustanovení § 14 zákona 114/1992 Sb., a to při přechodu vodotečí.  
Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody (§ 37 odstavce 1 zákona 
114/1992 Sb.) jsou  polohou posuzovaného záměru dotčena.  
Elektrizovaný a rekonstruovaný úsek železniční trati Letohrad (mimo)  až po Lichkov, 
státní hranice s Polskem prochází prakticky v celé své délce územím aluviální nivy 
řeky Tiché Orlice, s níž se dvakrát kříží – km 95.300 a 108.770.  
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Trasa rovněž kříží řadu menších vodních toků, které odvádějí vodu do Tiché Orlice: 
Úsek Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice: 

 km   91.228 pravostranný přítok Tiché Orlice 
 km   91.660 mlýnský náhon 
 km   91.852 mlýnský náhon 
 km   92,819 pravostranný přítok Tiché orlice 
 km   95.306 Tichá Orlice 
 km   97.018 Bystřecký potok 
 km   98.650 levostranný přítok Tiché Orlice 
 km   99.619 levostranný přítok Tiché Orlice 
 km   99.954 Orličský potok 
 km 100.836 levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 101.060 Jamenský potok 
 km 102.234 Černovický potok 
 km 104.952 Těchonínský potok 
 km 107.250 levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 107.875 levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 108.770 Tichá Orlice 
 km 110.604 pravostranný přítok Tiché Orlice 
 km 113.290 Lipkovský potok  

V předmětném úseku trati dochází ke kontaktu s těmito zvláště chráněnými územími a 
přírodními parky ve smyslu zákona č. 14/92 Sb.: 

 Přírodní rezervace Sutice – nachází se vlevo od trati v katastrálním území obce Verměřovice, její 
výběžek se dotýká trati zleva v km 95.300 

 Přírodní park Orlice – rozkládá se podél toku Tiché Orlice, od Mladkova až k jejímu soutoku 
s Divokou Orlicí a dále až k ústí Orlice do Labe. Přírodní park je vymezen údolní nivou řeky, 
v úsecích, v nichž řeka protéká intravilánem měst a obcí, je omezen pouze na říční koryto. Ke 
kontaktu s tratí dochází v těchto úsecích: 
o v km 91.660 – 94.220 je Park situován vlevo vpravo od trati 
o v km 94.850 – 98.472 a v km 101.052 – 107.239 vlevo od trati 

 Přírodní park Suchý vrch – Buková Hora: jeho hranice je vedena v souběhu s tratí od km 104.950 
po km 112.850, přírodní park se rozkládá napravo od trati 

Stavba v úseku v úseku Letohrad (mimo) – Lichkov st. hranice je trať vedena od km 
99,780 až po státní hranici s Polskem přes CHOPAV Žamberk – Králíky (ustanovená 
NV č.10/1979 Sb.) 
Trať je v některých úsecích v kontaktu s ochrannými pásmy vodních zdrojů a 
monitorovacích vrtů Českého Hydrometeorologického ústavu. 
Do hodnoceného území zasahují ochranná pásma silnice a inženýrských sítí. 
Podrobnější specifikace bude uvedena v dokumentaci pro územní řízení.  

B.II.2. Voda 
Výstavba 
Voda bude odebírána v prostoru zařízení staveniště jednak pro sociální účely a jednak 
pro potřeby stavby. Množství vody pro sociální účely bude záviset na počtu 
pracovníků a rychlosti stavebních prací.  Předpokládaná spotřeba vody na jednoho 
pracovníka: 
pitná 5 l/os./směna 
mytí 120 l/os./směna (prašný a špinavý provoz) 
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Spotřeba vody pro technologické procesy není vyčíslena. Bude upřesněna v dalším 
stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby, nemá však praktický 
význam při hodnocení stavby, neboť pro účely stavby bude dovážena hotová 
betonová směs a další nároky jsou minimální. 
Tab.: Předpokládaná spotřeba vody během výstavby: 
Průměrný stav pracovníků výstavby 60 
Denní spotřeba vody (m3) 7,5 
Měsíční spotřeba vody (m3) 157,5 
Doba výstavby (měsíce)  27 
Celková spotřeba vody  [m3] 4252 
 
Pracovníci výstavby mohou po dobu výstavby používat stávající sociální zázemí 
železniční stanice, v traťovém úseku budou v případě potřeby použita chemická WC. 
Upřesnění požadavků na dodávky vody a určení jejího množství pro technologii  a 
sociální potřebu pracovníků výstavby bude provedeno v prováděcích projektech na 
základě požadavků hlavního dodavatele stavby. 

Provoz 
V rámci provozu nedojde k žádné podstatné změně oproti stávajícímu stavu. 
 

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 
Pro výstavbu se předpokládá spotřeba následujících surovinových zdrojů: 
o kamenivo, štěrky a štěrkopísky  - zdrojem těchto materiálu bude standardní 

těžebna dodavatelské organizace. 
o betony  - zdrojem bude betonárna dodavatelské organizace. 
o železo pro armatury, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, dřevo, plastové 

výrobky, apod. - množství tohoto materiálu není přesně známo, jedná se o 
obchodní výrobky ze zdrojů mimo řešené území. 

Upřesnění množství a přesné určení zdrojů těchto surovin bude provedeno v dalším 
stupni projektové přípravy. 
Celková předpokládaná bilance štěrku pro uvažovaný záměr je odhadována na cca  
44 000 t.      

 
 

B.II.4.  Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 
Stavba se nachází v regionu s poměrně hustou komunikační sítí. Jedná se jednak o 
silnice, jednak o místní komunikace. Z této základní sítě odbočují k jednotlivým 
lokalitám výstavby v některých místech polní cesty, které budou pro staveništní provoz 
využívány. 
Na stavbě tedy budou používány jako hlavní páteřní komunikace silnice veřejné 
silniční sítě. Kromě těchto hlavních komunikací bude doprava používat další vozovky 
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a místní a polní komunikace, jež jsou zakresleny v kordinačních situacích a jsou 
uvedeny v Příloze 3 předkládaného oznámení.  
Stav komunikací bude před zahájením stavby dokumentován a případné škody 
vzniklé realizací stavby budou uhrazeny. 
Stávající přejezdy budou krátkodobě uzavřeny v souvislosti s pracemi na přilehlých 
úsecích tratí a vlastní rekonstrukcí těchto přejezdů. 
Dopravní nároky na silniční komunikace při realizaci předkládaného záměru však  
budou minimální, protože většina strojů i materiálu bude dopravována po železnici. 
Nelze však vyloučit, že ve fázi výstavby dojde k určitému zvýšení nároků na stávající 
dopravní síť, které bude způsobeno dovozem stavebních materiálů, které nebudou 
nebo nemohou být dopravovány po železnici.  
Na úrovni přípravné dokumentace, z  jejíhož podkladu bylo vypracováno předkládané 
oznámení, nelze objektivně predikovat objemy materiálů, které bude nezbytné 
přepravovat jinak než po železnici. Z hlediska vlivů na životní prostředí je v zásadě 
pouze možné doporučit respektování následujících opatření, která by měla eliminovat  
jak negativní dopady stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro 
etapu výstavby vyvolané nároky na použití komunikací. V obecné rovině jsou proto 
v doporučeních předkládané dokumentace formulována následující opatření: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, 
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

• před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu používaných komunikací; 
dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím 
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení 
komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po 
ukončení stavby 
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B.III. Údaje o výstupech  
B.III.1.  Ovzduší  
Etapa výstavby 
Bodové zdroje znečištění 
Jediným dočasným bodovým zdrojem znečištění ovzduší může být  recyklační linka 
k recyklaci štěrku, která bude umístěna pro celý dotčený úsek při širé trati na pozemku 
ČD v km 98.050 v katastrálním území obce Bystřec. Tento bodový zdroj znečištění 
souvisí se skutečností, že v rámci vlastního procesu recyklace štěrkového lože (drcení 
a třídění materiálu ze štěrkového lože) nelze z hlediska vlastní technologie recyklace 
štěrkové lože skrápět. Charakter emisí z tohoto zdroje lze označit jako tuhé emise z 
přírodních, chemicky nepřeměněných, materiálů poměrně velkých rozměrů, čímž je 
výrazně snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha případného vlivu tohoto zdroje. 
Dle bilance z rozptylové studie je odhadována  emise 12,53 kg/den (z toho 10.024 
kg/den frakce PM10) přičemž je uvažováno s 12 hodinovým provozem. Pro lokalitu 
bylo provedeno vyhodnocení jak imisní, tak i akustické situace z hlediska provozu 
recyklační základny. Toto vyhodnocení je uvedeno v příslušné pasáži předkládaného 
oznámení. 
Plošné zdroje znečištění 
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během 
výstavby - skrývky, opravy a úpravy zářezů a násypů lze považovat za hlavní plošné 
zdroje znečištění ovzduší. Ve sledovaném úseku lze uvažovat s významnějšími 
plošnými zdroji znečištění ovzduší, kterými budou  dočasné deponie výkopové 
zeminy. Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi projektové přípravy nelze 
rozlohy a dobu trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat.  Vzhledem k charakteru zdroje, 
současné fázi projektové přípravy, kdy je v podstatě vypracována pouze přípravná 
dokumentace  záměru  a vzhledem k nemožnosti určit klimatické období, ve kterém 
budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných škodlivin objektivně a 
seriozně stanovit. Vlastní výstavba jakož i dočasné  skládky sypkých materiálů a 
zemní práce během výstavby nemusí bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší, pokud 
budou během výstavby všechny plošné  zdroje chráněny  před vznikem nadměrné 
prašnosti. Proto jsou v doporučeních předkládané dokumentace formulována 
následující opatření směřující k eliminaci sekundární prašnosti v souvislosti s plošnými 
zdroji znečištění ovzduší: 
• vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu  nezbytně nutném; v případě 

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

Liniové zdroje znečištění 
Liniové zdroje znečištění ovzduší budou představovány provozem nákladní techniky 
při zemních pracích a při návozu stavebního materiálu v etapě výstavby, respektive 
odvozu odpadu na stanovené skládky, který nebude možné přepravovat po železnici. 
Odhad pohybů nákladních automobilů v další etapě výstavby jakož i směr a cíl jejich 
pohybů by byl spekulativní. Odhad emisí z liniových zdrojů v celé etapě výstavby 
nelze spolehlivě predikovat, lze pouze uvést orientační bilanci hmot, které by mohly 
být přepravovány po veřejných komunikacích. Modelově lze v zásadě pouze 
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vyhodnotit příspěvky liniových zdrojů podél komunikačního systému jako nejhorší 
možný stav, pokud připustíme, že  veškerý objem bude odvezen po komunikaci 
v jednom směru a z jednoho místa – uvedené předpoklady lze označit za nejhorší 
možný stav, ve své podstatě z hlediska řešení stavby za téměř nepravděpodobný. 
Pokud bychom výpočet provedli na nejhorší bilanci vzešlou z příslušné kapitoly o 
odpadech a předpokládali že veškeré nároky budou realizovány po komunikační síti, 
potom lze bilanci provést na cca 230 000 tun materiálu. Z hlediska emisí z liniových 
zdrojů je modelově uvažováno na základě výše uvedených bilancí s nutností 
transportu celkem cca 230 000 tun. V bilanci emisí je uvažováno se skutečností, že 
tento objem bude přepravován po silnicích, což lze považovat za vyhodnocení vlivu na 
hranici bezpečnosti výsledků a závěrů týkajících se tohoto bodu (protože většina 
přepravovaných materiálů by měla být realizována po železnici). Stavba by měla dle 
obdobných zkušeností ze staveb jiných koridorů trvat 27 měsíců, t.j. cca 540 
pracovních dnů. Výpočet počtu pohybů automobilů ve vztahu k uvedenému množství 
vychází z úvahy, že se nebude jednat o průměrné pohyby nákladních automobilů v 
průběhu celého období stavebních  prací, ale že odvoz rozhodujícího objemu 
materiálu bude probíhat v kratším období cca 400 pracovních dnů, což lze považovat 
za nejhorší možný stav. Při tomto předpokladu bude za den odváženo cca 575 tun což 
při průměrné nakládce 12 tun představuje celkem 96 pohybů nákladních automobilů v 
pracovní době (16 hod.). Při jejich 100% vytížení to představuje cca 6 pohybů 
TNA/hod. Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti dopravy v průběhu celé etapy 
výstavby bude možno provést až v rámci zpracování prováděcích projektů stavby, kdy 
bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny druhy a množství jednotlivých 
materiálů a dodávek strojního zařízení. Pro orientační výpočet sumy emisí, kdy není 
objektivně možné predikovat předpokládané ujeté vzdálenosti, lze jako nejhorší 
možný stav uvést na základě emisních faktorů pro těžké nákladní automobily v roce 
2005  denní produkci emisí hlavních znečišťujících látek vztažených na 1 km ujeté 
vzdálenosti. Prezentované emisní faktory a očekávané emise jsou uvedeny v 
následujících tabulkách. 
Tab: Emisní faktory pro rok 2005 v g/km 
********************************************************* 
  MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla 
********************************************************* 
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:   
 Výpočtový rok: 2005 
 Kategorie vozidla: HDV 
 Palivo: Diesel 
 Emisní úroveň: EURO 1 
 Rychlost (km/h): 50 
 Podélný sklon vozovky (%): 0 
 Emitovaná škodlivina: Oxid uhelnatý (CO) 
 Emisní faktor (g/km):  7,3326 
********************************************************* 
  MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla 
********************************************************* 
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:   
 Výpočtový rok: 2005 
 Kategorie vozidla: HDV 
 Palivo: Diesel 
 Emisní úroveň: EURO 1 
 Rychlost (km/h): 50 
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 Podélný sklon vozovky (%): 0 
 Emitovaná škodlivina: Oxidy dusíku (NOx) 
 Emisní faktor (g/km):  19,3777 
********************************************************* 
  MEFA v.02 - emisní faktory pro motorová vozidla 
********************************************************* 
Emisní faktor pro vybrané vozidlo a podmínky provozu:   
 Výpočtový rok: 2005 
 Kategorie vozidla: HDV 
 Palivo: Diesel 
 Emisní úroveň: EURO 1 
 Rychlost (km/h): 50 
 Podélný sklon vozovky (%): 0 
 Emitovaná škodlivina: Benzen 
 Emisní faktor (g/km):  0,0594 
 

Rok  TNA 
2005 NOx 19,3777 
2005 CO 7,3326  
2005 benzen 0,0594 

Tab.: Modelová sumarizace emisí z liniového zdroje vztažená na ujetí 1 km 
znečišťující látka kg/den.km tun/rok.km 
NOx 1,8603 0,6790 
CO 0,7039 0,2569 
benzen 0,0057 0,0021 
 
Etapa provozu 
V souvislosti s elektrifikací železniční tratě Letohrad – Lichkov – státní hranice dojde 
ke snížení spotřeby PHM díky většímu podílu vozových souprav využívající 
elektrickou trakci. 
Pro vyhodnocení bilance spotřeby PHM a následně tedy i souvisejících emisí jsou 
k dispozici následující údaje o spotřebě PH – motorové nafty pro jednotlivé používané 
lokomotivy: 
Stávající stav 
Tab.: Uvažované spotřeby PHM 

Typ lokomotivy Výkon (kW) Spotřeba PH (l/km) Spotřeba PH (l/1000 tkm) 
M 810   155 0,45 12,61 
M 742   883 1,97 16,51 
M 749 1125 2,48 10,90 
M 751 1125 2,65   8,89 

Pro emise výfukových plynů je použito pro spálení 1 litru PH následujících emisních 
faktorů: 

o CO  20,7 g/l 
o NOx  28,0 g/l 
o Aldehydy   8,3 g/l 

Porovnání stávající a výhledové dopravy na řešených úsecích je patrné 
z následujících tabulek: 
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Stávající stav: 
Tab.: Stávající doprava 

10 km 11 km 3 km 
Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

Počet vlaků Počet vlaků Počet vlaků 

Druh 
vlaku 

Druh loko- 
moti- 

vy 
Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 

R, Sp E162/M749 8 4 4 8 4 4 6 2 4 
Os M-180 29 24 5 27 23 4 3 3 0 
Os E-181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rn, 
Sn 

E-
181/M751 

4 3 1 4 3 1 3 3 0 

Pn 1 E-
181/M751 

4x2 
lok. 

3 1 4x2 lok. 3 1 3x2 lok. 3 0 

Pn 2 M-742 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
Mn M-742 3 2 1 3 2 1 0 0 0 
Sv M-742 1 1 0 1 1 0 0 0 0 
Lv M-751 0 0 0 0 0 0 6 4 2 

Pozn.: pouze motor 

Tab.: Stávající spotřeba motorové nafty (litry) 
10 km 11 km 3 km 

Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 
Spotřeba nafty Spotřeba nafty Spotřeba nafty 

Druh 
vlaku 

Druh loko- 
moti- 

vy 
Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 

R, Sp E162/M749 198 99 99 218 109 109 45 15 30 
Os M-180 131 108 23 134 114 20 4 4 0 
Rn, 
Sn 

E-
181/M751 

106 80 26 117 88 29 24 24 0 

Pn 1 E-
181/M751 

212 159 53 233 175 58    

Pn 2 M-742 20 0 20       
Mn M-742 60 40 20 66 44 22    
Sv M-742 20 20 0 22 22 0    
Lv M-751       48 32 16 
Celkem (l/den) 728 506 242 790 552 238 169 123 46 

 
Tab.: Stávající spotřeba motorové nafty (litr/den, litr/hod.) 

10 km 11 km 3 km 
Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

Spotřeba PH Spotřeba PH Spotřeba PH 

Druh 
vlaku 

Druh 
lokomotivy 

vlaků 
celk. l/den l/hod 

vlaků 
celk. l/den l/hod 

vlaků 
celk. l/den l/hod 

R, Sp E162/M749 8 198 8,3 8 218 9,1 6 45 1,9 
Os M-180 29 131 5,5 27 134 5,6 3 4 0,2 
Rn, 
Sn 

E-
181/M751 

4 106 4,4 4 117 4,9 3 24 1,0 

Pn 1 E-
181/M751 

8 212 8,8 8 233 9,7 6 48 2,0 

Pn 2 M-742 1 20 0,8       
Mn M-742 3 60 2,5 3 66 2,8    
Sv M-742 1 20 0,8 1 22 0,9    
Lv M-751          

Tab.: Množství škodlivin – stávající stav 
10 km 11 km 3 km 

Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 
Spotřeba PH Spotřeba PH Spotřeba PH 

Druh 
vlaku 

Druh 
lokomotivy 

 
l/den l/hod l/den l/hod l/den l/hod 

Spotřeba PH (litry)  738 31,1 790 32,1 169 7,1 
emise  g/d g/h g/d g/h g/d g/h 

CO 20,7 g/l  15069,6 643,8 16353,0 664,5 3498,3 147,0 
NOx 28,0 g/l  20384,0 870,8 22120,0 898,8 4732,0 198,8 

aldehydy   8,3 g/l    6042,4 258,1   6557,0 266,4 1402,7   58,9 
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Výhledový stav:  
Tab.: Výhledová doprava   

10 km 11 km 3 km 
Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

Počet vlaků Počet vlaků Počet vlaků 

Druh 
vlaku 

Druh loko- 
moti- 

vy 
Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 

R, Sp E162 14 7 7 14 7 7 12 4 8 
Os M-180 28 22 6 26 21 5 0 0 0 
Rn, 
Sn 

E-181 8 6 2 8 6 2 8 6 2 

Pn  E-181 8 6 2 8 6 2 4 2 2 
Mn M-742 2 1 1 2 1 1 0 0 0 
Lv E-162 a 181 4 2 2 4 2 2 2 1 1 

Pozn.: pouze motor 

Tab.: Výhledová  spotřeba motorové nafty (litry) 
10 km 11 km 3 km 

Letohrad – 
Jablonné 

Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

Spotřeba nafty Spotřeba nafty Spotřeba nafty 

Druh 
vlaku 

Druh loko- 
moti- 

vy 

Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 Celk. 6-22 22-6 
Os M-810 126 99 27 129 104 25 0 0 0 
Mn M-180 40 20 20 44 22 22 0 0 0 
Celkem (l/den) 166 119 47 173 126 47 0 0 0 

 
Tab.: Výhledová spotřeba motorové nafty (litr/den, litr/hod.) 

10 km 11 km 3 km 
Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

Spotřeba PH Spotřeba PH Spotřeba PH 

Druh 
vlaku 

Druh 
lokomotivy 

vlaků 
celk. l/den l/hod 

vlaků  
celk. l/den l/hod 

vlaků 
celk. l/den l/hod 

Os M-810 28 126 5,3 26 129 5,4 0 0 0 
Mn M-180 2 40 1,7 2 44 1,8 0 0 0 

Tab.: Očekávané množství škodlivin – výhledový stav 
10 km 11 km 3 km 

Letohrad – Jablonné Jablonné – Lichkov Lichkov - Miedzylesie 
Spotřeba PH Spotřeba PH Spotřeba PH 

Druh 
vlaku 

Druh 
lokomotivy 

 
l/den l/hod 

 
l/den l/hod l/den l/hod 

Spotřeba PH (litry)         
emise  g/d g/h  g/d g/h g/d g/h 

CO 20,7 g/l  3436,2 142,8  3581,1 149,0 0 0 
NOx 28,0 g/l  4648,0 193,2  4844,0 201,6 0 0 

aldehydy   8,3 g/l  1377,8   57,3  1435,9   59,8 0 0 
 
 
B.III.2.  Odpadní vody 
Výstavba 
Splaškové vody 
Splaškové odpadní vody v etapě výstavby odpovídají nárokům na vodu v této etapě a 
lze je vybilancovat objemem cca 4253 m3 pro celou etapu výstavby, která je 
předpokládána v délce cca 27 měsíců. Tato bilance však vychází z předpokladu, že 
v průběhu výstavby bude možné využívat stávající sociální zázemí, které je napojeno 
na městskou kanalizační síť. V případě, že tato varianta nebude možná, budou 
používána pouze chemická WC, a v tomto případě bude produkce odpadních 
splaškových vod prakticky nulová. Upřesnění bude provedeno v prováděcích 
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projektech stavby. Z hlediska likvidace splaškových vod lze formulovat následující 
doporučení: 
• likvidace splaškových vod v etapě výstavby bude řešena trvalými sociálními zařízeními 

napojenými na splaškovou kanalizaci respektive suchými WC s chemickou náplní nebo 
odvozem splašků na smluvní  ČOV 

Srážkové vody 
Z hlediska odpadních vod lze očekávat pouze dočasné a omezené množství 
srážkových odpadních vod v etapě výstavby z prostoru recyklace štěrkového lože.  
Minimální nutná plocha vlastní recyklační linky je 10 x 20 m, s úvahou počítající s 
mezideponií prosevu před odvozem na určenou skládku lze předpokládat zpevněnou 
plochu 15 x 25 m. Prostor bude představovat panelovou plochu s utěsněnými spárami 
a bude vyspádovaný do kalové jímky. Při nejhorším možném stavu lze při úhrnném 
ročním množství srážek 800 mm očekávat následující objem srážkových odpadních 
vod z recyklační plochy (při použitém koeficientu odtoku 0,8): 240 m3/rok.  
Pokud budou vody v jímce recyklační základny trvale splňovat ukazatele požadované 
nařízením vlády ČR č. 61/2003, pak je bude možno na základě povolení 
vodohospodářského orgánu vypouštět případně přímo do toku. V opačném případě 
bude nutný jejich odvoz na vhodnou čistírnu odpadních vod.  
V rámci další projektové přípravy jsou respektovány následující zásady: 
• plochy pro recyklační linky realizovat jako zpevněné s odtokem srážkových vod do 

nepropustné jímky 

• s vodami z nepropustné jímky nakládat podle rozhodnutí příslušného vodohospodářského 
orgánu 

• kaly z nepropustné jímky likvidovat na skládce odpadů nebo na biodegradační stanici 
v okolí 

Další srážkové vody je nutno uvažovat ze zařízení stavenišť, uvažovaných pro hlavní 
akce v rámci předkládaného záměru ve vodohospodářsky významných oblastech. 
Obdobně je nutno realizovat zemní jímky nebo jiná ekvivalentní opatření  pro drobná 
zařízení stavenišť (mosty, propustky) v případě, že hrozí nebezpečí znečištění 
povrchových vod. Zemní jímky mají zabezpečit ochranu povrchových vod (a potažmo i 
podzemních vod) z hlediska nerozpustných látek, případně ropných látek. V rámci 
posuzovaného záměru nepovažujeme za účelné vybavení zemních jímek nornými 
stěnami nebo jiným opatřením z hlediska ochrany vod vůči ropným látkám. Za 
dostatečné opatření považujeme zabezpečení předmětného provozu (zařízení 
staveniště) prostředky na likvidaci ropných látek (Vapex apod. přípravky). 
Celkový výčet předpokládaných zařízení stavenišť je uveden již dříve. Pro všechna 
tato staveniště platí v podstatě stejná opatření: 
• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní jímky 

pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem  

• pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV v okolí 
optimalizované tratě 

• kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních základnách 
v regionu 
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• veškeré činnosti na zařízeních stavenišť organizovat tak, aby byla minimalizována možnost 
ohrožení povrchových a podzemních vod především ropnými látkami 

• po skončení prací jímky likvidovat až po jejich vyčištění 

 
Technologické vody 
Technologické odpadní vody v rámci předkládaného záměru nevznikají.  

Provoz 
Po uvedení stavby do provozu bude množství splaškových vod stejné jako v současné 
době. Nové technologické nebo srážkové vody nebudou vznikat. 
 
 
B.III.3.  Odpady 
Výstavba 
Pro uvažovaný záměr připadají v úvahu odpady vznikající v etapě výstavby . Přehled 
předpokládaných vznikajících odpadů v etapě rekonstrukce je uveden v následující 
tabulce. 
Tab.: Odpady vznikající v etapě výstavby 
katalog. 
číslo 

druh odpadu specifikace odpadu kategorie Předpokládaný 
objem (t) 

17 02 04 sklo, plasty a dřevo obsahující 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

železniční pražce dřevěné, 
dřevěné kůly a sloupy, 
podlahy z mostů 

N   624  

 17 01 01 beton železniční pražce  betonové, 
beton z demolic objektů, kůly 
a sloupy betonové 

O 4290  

17 04 07 směsné kovy šrot neželezných kovů O            188 
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod 

číslem 17 05 03 
výkopová zemina - odkop O     158 000 

17 05 03 zemina kontaminovaná ropnými 
látkami  

výkopová zemina pod 
výhybkami 

N       15 000 

17 05 07 štěrk ze železničního svršku 
obsahující nebezpečné látky 

lokálně znečištěný štěrk N            175 

17 05 08 štěrk ze železničního svršku 
neuvedený pod číslem 17 05 07 

štěrk z kolejiště O        43 400 

20 03 99 komunální odpady jinak blíže 
neurčené 

komunální odpad O nekvantifikováno 

17 03 02 vybouraný asfaltový beton úpravy komunikací a 
přejezdů 

O            900 

07 02 99 odpady jinak blíže neurčené pryžové podložky O  11 
08 01 11 odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla 
odpadní nátěrové hmoty N           0,001 

08 01 17 odpady z odstraňování barev a laků 
s obsahem organických rozpouštědel 

staré nátěrové hmoty N           0,001 

17 02 01 dřevo dřevo po stavebním použití, z 
demolic 

O        0,6 

17 04 09 kovový odpad znečištěný 
nebezpečnými látkami 

výhybky znečištěné mazadly N 300 

17 04 11 kabely neuvedené pod 17 04 10 zbytky kabelů a vodičů O     6 
17 01 07 stavební a demoliční suť stavební úpravy O          3 050 
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katalog. 
číslo 

druh odpadu specifikace odpadu kategorie Předpokládaný 
objem (t) 

17 01 06 úlomky betonu znečištěné 
škodlivinami 

stavební úpravy N          1,5 

02 01 03 smýcené stromy a keře úpravy železniční trati O    10 870 m3 
17 04 05 železný šrot  konstrukce, kolejnice O           2 175 
16 01 18 šrot neželezných kovů  O       1 
16 02 09 transformátory s PCB škodlivinami  N             0,0035 
17 04 02 odpad hliníku  O          10,015 
17 04 01 odpad mědi a jejich slitin  O            7,5 
17 03 01  dehtové izolace proti vlhku  N         13,8 
08 01 17 staré nátěrové hmoty + písek z 

otryskání 
 N         86,3 

15 01 10 obaly od nátěrových hmot  N           0,45 
15 01 02 obaly plastové  O         1,6 
15 01 01 obaly papírové  O          1,7 
15 01 03 obaly dřevěné  O            1,77 
16 02 14 likvidované sdělovací a 

zabezpečovací zařízení 
 O          90,85 

16 06 01 olověné akumulátory  N            1,60 
16 06 02 Ni-Cd akumulátory  N             1,50 
 
Poznámky k uvedené tabulce a obecně k problematice recyklace štěrkového lože: 
Mezi rozhodujícími odpady v rámci stavby bude patřit kontaminované štěrkové lože, 
stavební suť a výkopová zemina (kontaminovaná a nekontaminovaná). Z hlediska již 
dříve uvedených bilancí je zřejmé, že část výkopových zemin bude užita v rámci  
stavby, s přebytky se bude nakládat  jako s odpadem, pokud při splnění podmínky 
dodavatele stavby týkající se nabídnutí zeminy k jinému účelu nebude tato možnost 
využita. 

Z hlediska přibližných bilancí některých druhů odpadů lze uvést následující 
skutečnosti: 
Štěrkové lože ze železničního svršku 

Předpokládá se, že bude provedena recyklace části štěrku ze železničního svršku. Je 
uvažováno s max. využitím stávajícího štěrkového lože (recyklátu) v souladu s 
Obecnými technickými podmínkami "Kamenivo pro kolejové lože". 
Před odtěžením štěrku z trati budou z daného úseku odebrány vzorky pro stanovení 
kontaminace štěrkového lože. Odběrům budou přítomni zástupci ČD, zúčastněných 
firem, zástupců státní správy - odboru životního prostředí příslušného orgánu státní 
správy. Podle výsledků chemických analýz bude upřesněno další nakládání se 
štěrkovým ložem. 
Provedení vlastní recyklace spočívá v mechanickém zpracování materiálu a jeho 
roztřídění na zrnitostní frakce 0-8 mm (zahliněná frakce), 8-32 mm (využití zpět do 
podkladních vrstev železničního spodku) a 32-64 mm (využití zpět do železničního 
svršku). Využití recyklátu vychází z mechanických vlastností štěrku. Při provedení 
recyklace dojde k oddělení jemné frakce podsítného (zrnitostní frakce 0 - 8 mm) od 
kamene. Předpokládá se využitelnost zpět do nové koleje cca 40 % stávajícího štěrku. 
Materiál v areálu recyklace přebírá zaškolená obsluha a provádí jeho uložení na 
přechodnou deponii. Původ, druh a množství materiálu je průběžně evidováno. 
Nekontaminovaný materiál je přímo recyklován. Po recyklaci budou opět odebrány 
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vzorky jednotlivých frakcí a laboratorně stanovena míra kontaminace. Předpokládá se 
mobilní recyklační linka, která bude provádět recyklaci přímo na kolejišti. Proto je 
nezbytné jasně způsob recyklace při předpokladu, že štěrk pod výhybkami je 
uvažován jako kontaminovaný.  
Podle katalogu odpadů (vyhl. 381/01 Sb.) je možno štěrkové lože zařadit pod kat. 
číslo 17 05 07 - štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky (kategorie 
odpadu N) nebo pod kat. číslo 17 05 08 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod 
číslem 17 05 07, (kategorie odpadu O) 
Štěrkové lože kontaminované (17 05 07) 
Do kategorie kontaminovaného odpadu patří štěrk a půda zasažené škodlivými 
látkami. Toto se týká především oblastí pod výhybkovými výměnami, míst stání 
hnacích jednotek kolejových vozidel, odstavných kolejí. V průběhu projekčních prací 
bylo provedeno místní šetření po celém úseku stavby za účelem vymezení 
kontaminovaného štěrkového lože. Při pochůzce byly rovněž zohledněny výsledky 
průzkumu kontaminace štěrkového lože. Kontaminace patrná senzoricky (na povrchu, 
týká se především kontaminace NEL) byla zjištěna ve výhybkách a ve vzorku č. 1 
(popis odběrových míst vzorků – viz další část oznámení). 
Těžba kontaminovaného materiálu z výhybek je doporučena pouze pod výměnovou 
částí, kde je patrná kontaminace na povrchu. Na základě laboratorních zkoušek je 
doporučena dekontaminace takto vyzískaného materiálu za účelem snížení 
koncentrace NEL a případné následné využití 
Na základě doplňujících vzorků bude v dalším stupni dokumentace upřesněno 
případné další separované odtěžení štěrkového lože. Předpokládá se objem 
kontaminovaného štěrku 354 tun. 
Štěrkové lože nekontaminované (17 05 08) 
Štěrkové lože nekontaminované je ta část materiálu, jehož zatížení znečišťujícími 
látkami umožňuje další využití pro stavební účely.  
Vzhledem ke skutečnosti, že použité štěrkové lože není považováno za odpad, je 
nezbytné při posuzování parametrů tohoto stavebního materiálu postupovat v souladu 
s Metodickým pokynem MŽP České republiky, který nabyl účinnosti dne 31.7.1996, a 
který lze v uvažovaném případě použít pro posouzení znečištění štěrkového lože dle 
kriterií hodnocení znečištění zemin. Dle článku 1 tohoto pokynu se pod pojmem 
zeminy rozumí horniny, zeminy a antropogenní navážky. Dle čl. 3 se kriterií hodnocení 
znečištění zeminy doporučuje použít i pro hodnocení znečištění stavebních substancí. 
Dle tohoto Metodického pokynu kriteria A pro zeminy odpovídají přibližně přirozeným 
obsahům sledovaných látek v přírodě; jedná se tedy o přirozené obsahy sledovaných 
látek. Překročení kriterií B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv 
na jednotlivé složky životního prostředí. Odlišné nároky plynoucí z využívání území 
jsou zohledněny stanovením kriterií C pro hlavní způsoby využití území: průmyslově - 
obchodní, rekreační, obytné. 
Nekontaminované štěrkové lože tvoří objemově významné množství materiálu, který 
je nutné zpracovat za účelem následného využití. Nakládání se štěrkovým ložem je 
nutno provádět s ohledem na výsledky rozborů kontaminace materiálu. Celkový objem 
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štěrkového lože ze stávajícího úseku činí cca 59 483 t. Je předpokládána technologie 
odtěžení a následná recyklace. Recyklací se rozumí mechanické zpracování a 
roztřídění na zrnitostní frakce 32-63, 0-32, 0-20 mm. Je předpokládáno, že 30% štěrku 
(32-63 mm) bude opětně využito do nového štěrkového lože. Do sanačních vrstev je 
určeno k využití 65 % předrcenného štěrku (0-32 mm). Při provedení recyklace dojde 
k oddělení jemné frakce (podsítného 0-20 mm) od kamene, tzv. prosevu - jedná se o 
prosev, zbytky z čištění železničního svršku obsahující nevyhovující části použité 
frakce, úlomky štěrku, prach, drobné kovové, organické i anorganické částice. Na tyto 
složky pak v převážné míře mohou být vázány ropné látky obsažené v železničním 
svršku. 
Štěrkové lože nekontaminované se nalézá v železničním svršku v mezistaničních 
úsecích a v průjezdných kolejí železničních stanic. Po oddělení podsítného obsahuje 
zanedbatelná množství ropných látek z úkapů pohonných hmot, mazacích olejů apod. 
Z těchto důvodů bude recyklován a po doplnění o novou frakci opětně použit 
v železničním svršku. Předpokládá se, že po recyklaci celkového objemu štěrkového 
lože bude opětně použito buď do štěrkového lože nebo jako štěrkodrť. 

Výkopová zemina 

Přebytečná výkopová zemina v souvislosti s realizací stavby vzniká  
 částečně pod kontaminovanými výhybkami; míra znečištění výkopové zeminy bude 

ověřena kontrolním průzkumem kontaminace; dle těchto výsledků bude zemina zařazena 
dle katalogu odpadů pod kat. č. 17 05 04 - zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 
03 (kategorie odpadu O) nebo  pod kat. č. 17 05 03 - zemina a kamení obsahující 
nebezpečné látky (kategorie odpadu N) 

 úpravami obnovou železničního spodku, okolí trati, z rekonstrukcí železničních mostů a 
přejezdů, hloubením odvodňovacích příkopů a pod.  

Zhotovitel stavby odpovídá při nakládání s tímto materiálem za dodržení podmínek 
stanovených platnou legislativou a požadavků příslušného orgánu státní správy. 
Obecně pro práce spojené se štěrkovým ložem a výkopovou zeminou budou 
respektována následující doporučení: 

• před zahájením vlastních rekonstrukčních prací dokladovat výsledky rozborů sušiny z 
odebraných vzorků štěrkového lože a zeminy ve stanovených místech - odběr vzorků bude 
proveden na vybraných místech po konzultaci (resp. za dohledu) příslušného oddělení 
odpadového hospodářství  

• odběrová místa budou především zahrnovat  charakteristická místa  železniční trati: oblast 
výhybek, vybraná místa s dřevěnými pražci apod. pro možnost posouzení způsobu využití 
nebo zneškodnění štěrkového lože a zeminy; 

• v případech, kdy budou ve vzorku sušiny překročena kriteria C pro průmyslovou oblast  dle 
Metodického pokynu MŽP ze srpna 1996, bude štěrkové lože odtěženo separovaně a buď 
uloženo na skládce nebo příslušné dekontaminační ploše,  respektive může být bez 
mezideponie recyklováno na recyklační základně, a to při respektování následujícího 
postupu: 
⇒ využity budou pouze frakce 32 - 63 mm do štěrkového lože, respektive 32 - 8 mm jako štěrkodrť do 

zapuštěného kolejového lože - před znovupoužitím bude provedena nová analýza na obsah NEL v sušině  
⇒ z tohoto štěrkového lože nebude zhotovována frakce 0 - 32 mm do konstrukčních vrstev železničního 

spodku a jemná frakce 0 - 8 mm bude od třídiče odvezena ke zneškodnění    
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• veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny 
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru;  kromě 
rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné  určení místa odběru, označení koleje ze 
které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru 

• před rozhodnutím o použití prosevu  budou doloženy protokoly o zařazení do příslušného  
kriteria dle Metodického pokynu MŽP ČR z 31.7.1996 

Beton z demolic objektů (170 101) 

Beton bude nejprve využíván v některém z recyklačních zařízení jako zdroj 
druhotných surovin. V případě, že toto využití nebude možné, bude možno beton 
uložit na povolené skládce odpadů. 

Stavební suť  (170 904) 

Stavební sut bude nejprve využívána v některém z recyklačních zařízení jako zdroj 
druhotných surovin. V případě, že toto využití nebude možné, bude možno stavební 
suť uložit na povolené skládce odpadů. 
Vybouraný asfaltový beton  (170302) 

Odpad - vybouraný asfaltový beton - vzniká při realizaci stavebních úprav ve vztahu k 
úpravám komunikací u přejezdů. Tento materiál doporučujeme recyklovat, nebo 
zpracovat v obalovnách štěrku a druhotně použít. 
 
Železniční pražce 

Nakládání s železničními pražci je v kompetenci ČD. Využitelnost materiálu 
železničního svršku bude zhodnocena předkategorizací materiálu žel. svršku v 
průběhu zpracování projektu pro stavební povolení. Počet pražců, které budou 
odstraněny jako odpad může být  upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. 
Dřevěné pražce, které svou kvalitou již neodpovídají a nemohou být znovu použity pro 
konstrukci železničního svršku, je nutno odstranit na základě požadavků ČD (kód 
odpadu 17 02 04 dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami 
znečištěné, kategorie N). Použité dřevěné pražce s odpovídající kvalitou, mohou být 
na základě rozhodnutí ČD znovu používány na vedlejších tratích. Dřevěné pražce 
nesmí být v žádném případě volně páleny.  
Pro nakládání s betonovými pražci platí obdobná organizační opatření jako při 
nakládání s dřevěnými pražci (kód odpadu 17 01 01 - beton, kategorie O). 
Kovový odpad (17 04 07) 

Kovový materiál zahrnující veškeré kovové konstrukce, kolejnice, drobné kolejivo, 
troleje, nosná lana, konzoly, kabely, spojovací materiál je majetkem ČD. Celkový 
objem kovového materiálu vychází z platné kategorizace materiálu železničního 
svršku. Materiál, který se již nehodí pro potřeby ČD (např. znovu použití na vedlejších 
tratích) nebo pro své opotřebení, stáří, nevyhovující technické vlastnosti je již naprosto 
nepoužitelný, je využitelný jako druhotná surovina (lze jej odprodat).  
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci POV stavby, kdy budou konkretizovány i použité stavební 
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří dodavatel stavby 
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potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady (včetně 
vyhovujícího způsobu zneškodnění), které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
generální dodavatel stavby. Tato povinnost bude zapracována do smlouvy o 
provedení prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze 
objektivně určit. Z hlediska problematiky odpadů lze doporučit respektování 
následujících doporučení:  
• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 

nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám, a to jak pro etapu 
výstavby, tak i pro vlastní provoz; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených 
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 
předpokládaný způsob zneškodnění 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění 

Z hlediska likvidace již prezentované struktury předpokládaných odpadů vznikajících v 
procesu výstavby lze upozornit a doporučit respektování následujícího doporučení: 
• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 

jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence; součástí smlouvy se zhotovitelem stavby bude 
požadavek vznikající odpady v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití 

  
Možnosti zneškodnění: 
Pro hmoty a konstrukce bez možnosti dalšího uplatnění u ČD je uveden přehled firem, 
které se zabývají zpracováním, přepravou nebo likvidací různých druhů odpadů 
v regionu stavby: 

firma adresa poznámka 
EKOLA České 
Libchavy s.r.o. 

České Libchavy 172, 561 14 Skládkování kat. O, nakládání s odpady kat. N, recyklace 
betonu a železobetonu, kompostování 

Eko Bi s.r.o. Semanínská 2050, Česká 
Třebová, 560 02 

Skládkování kat. O, nakládání s odpady kat. N 

HRAKU spol. s r.o. Lipenská 45, Olomouc,  
772 11 

Likvidace PCB 

OHGS spol s r.o. 17. listopadu 1020, Ústí nad 
Orlicí, 562 01 

Dekontaminace 
 

Komunální služby 
spol. s r.o. 

Pod Vyšehradem 13, Jablonné 
nad Orlicí, 561 64 

Uložení čisté výkopové zeminy, kompostování 

MÚ Králíky Králíky, 561 69 Uložení čisté zeminy (Dolní Boříkovice) 
 

B.III.4.  Hluk, vibrace  
Výstavba 
Během výstavby bude vznikat hluk z provozu stavebních mechanismů použitých při 
stavbě. Největší ovlivnění hlukem lze očekávat při hloubení základů a sypání a 
hutnění násypů. V následujících tabulkách jsou uvedeny stroje navržené pro jednotlivé 
etapy výstavby. Dále je uvedena hlučnost strojů a doba jejich používání během 
stavby. 
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Nutno zdůraznit, že v této fázi projektové dokumentace není znám dodavatel stavby a 
že uvedené stroje a zařízení jsou pouze příklady. Také doba použití stroje za pracovní 
směnu je odhadem, který se od skutečných hodnot může lišit.  
Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - bourací práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 hydraulické bourací kladivo 
IPH 400 (1 kus) - LpA10 = 85 dB(A) 4 

2 bourací kladiva (2 kusy) 98 dB(A) - 4 
3 kompresor EK 620 (1 kus) 98 dB(A) - 4 
4 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

5 autojeřáb AD 28 na podvozku 
TATRA 815 (1 kus)  LpA10 = 79 dB(A) 4 

doprava nákladní automobily Tatra 815 
(2 kusy) 

četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 
3/hod 

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů - zemní práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 rypadlo Caterpillar 428C (1 
kus) - LpA10 = 83 dB(A) 6 

2 rypadlo UDS 110A (1kus) - LpA10 = 85 dB(A) 6 
3 nakladač UNC 151 (1 kus) - LpA10 = 83 dB(A) 3 

doprava nákladní automobily Tatra 815 
(2 kusy) 

četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 
5/hod 

Tabulka : Předpoklad parametrů použitých strojů – stavební práce 
Číslo 
zdroje 
hluku 

Typ stroje, název 
Akustický 
výkon 
LW v dB(A) 

Hladina akustického tlaku ve 
vzdálenosti 1 [m] 
LpAr v dB(A) 

Doba používání 
stroje 
Hod/den 

1 autojeřáb GROVE TM 875 (1 
kus) - LpA10 = 79 dB(A) 7 

2 čerpadlo betonové směsi (1 
kus) - LpA10 = 80 dB(A) 2 

3 domíchávače betonové směsi 
(1 kus) 92 dB(A) - 4 

4 stavební míchačky (2 kusy) - LpA7 = 81 dB(A) 4 

5 stavební výtah NOV 1000 (2 
kusy)  LpA1 = 80 dB(A) 6 

doprava nákladní automobily Liaz s 
návěsem (2 kusy) 

četnost jízd nákladních automobilů na staveniště a ze staveniště – 
5/hod 

Minimalizace hlukového zatížení obyvatelstva při výstavbě je možná dobrým 
vytěžováním nákladních aut, udržováním jejich dobrého technického stavu, 
prováděním prací pouze v denní době, zkrácení doby provádění dobrou organizací 
práce apod. Všechna tato opatření jsou v možnostech dodavatele stavby lze je zavést 
jako součást stavebního řádu. Vyhodnocení akustické zátěže pro etapu výstavby 
může být podrobněji řešeno až po podrobnějším vypracování POV stavby a výběru 
zhotovitele stavby. V rámci etapy výstavby je proto v další části podrobněji 
vyhodnocen pouze provoz recyklačních základen a stanovena doporučení pro 
zhotovitele stavby z hlediska eliminace negativních dopadů v etapě výstavby. 
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Pro recyklační základy byly pro vyhodnocení akustické situace zadány následující 
vstupní parametry: 
Tab: Přehled stacionárních zdrojů hluku souvisejících s recyklační základnou 

Tab: Přehled stacionárních zdrojů hluku souvisejících s recyklační základnou 
zdroje hluku  hladina akustického tlaku 

(dB/A) 
Označení ve výpise 
programu HLUK+ 

1. recyklační stanice 110 dB v 1 m od zdroje. P1 
2. dopravníkový pás 75 dB v 7,5m od zdroje K1 
3. nakladač  85 dB P2 

 
Provoz 
Vlivy hluku jsou posouzeny akustickou studií, která je komentována v další části 
předkládaného oznámení.  Železniční trať je liniovým zdrojem hluku, který vzniká 
v důsledku provozu vlaků po železnici. Vznikající hluk bude záležet na počtu a 
charakteru projíždějících vlaků, jejich rychlosti, sklonu trati, brždění, frekvenci 
zvukových znamení, vlivech staničního rozhlasu apod. 
Stávající stav hluku byl pro danou lokalitu zjišťován orientačními měřeními. Hluková 
studie se dále zabývá především výpočtem hluku pro výhledový stav, kdy dopravní 
technologii výhledového stavu dodal zástupce investora. 
Výstupem hlukové studie jsou hlukové mapy dotčených lokalit a návrh konkrétních 
protihlukových opatření, která řeší překročení maximálních přípustných hodnot hluku 
působících na obytnou zástavbu. 
 
VIBRACE 
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů. Za provozu 
železnice budou vznikat vibrace v důsledků jízdy vlaků po železniční trati. Vibrace se 
podložím přenášejí do  obytné zástavby, kde způsobují nežádoucí účinky. Přesné 
stanovení hodnot zrychlení mechanického chvění je velmi obtížné a pomocí 
modelového výpočtu téměř nemožné. Při modernizaci však dojde k výměně starých a 
nefunkčních či špatně fungujících částí částmi novými a kvalitnějšími. Jedná se o nové 
kolejnice s pružným upevněním s přímým uložením kolejnice, výměna pražců, 
zkvalitnění štěrkového lože, které má velmi vysokou schopnost vibrace pohlcovat a 
opravy železničního spodku. Tento kvalitativní posun bude mít za následek i lepší 
funkci kolejové dráhy a tím i snížení hodnot vibrací šířících se do okolí. Z tohoto 
důvodu nejsou navrhována žádná  předběžná opatření na eliminaci vibrací. 
 
B.III.5.  Záření 
Při realizaci ani v provozu není předpokládáno provozování otevřených generátorů 
vysokých a velmi vysokých frekvencí ani zařízení, která by takové generátory 
obsahovala, tj. zařízení, která by mohla být původcem nepříznivých účinků 
elektromagnetického záření na zdraví ve smyslu Nařízení vlády 480/2001 Sb.  o 
ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Záměr se nenachází v oblasti působení 
externích zdrojů vysokých a velmi vysokých frekvencí. Není nutné realizovat opatření, 
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jež by vyloučila indukovaná pole překračující hodnoty stanovené uvedeným  
Nařízením vlády 480/2001 Sb.   
Zákon č. 18/97 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (platný 
od 1.7.1997), resp. připravená verze zákona, kterou se mění zákon 18/97 Sb. (ve 
znění schváleném parlamentem 2002) a zejména související vyhláška č. 184/1997 
Sb. z 19. srpna 1997 upravují i podmínky pro ozáření z přírodních zdrojů. Podle § 6 čl. 
3 jsou výrobci stavebních materiálů povinni zajistit systematické měření a hodnocení 
obsahu přírodních radionuklidů ve vyráběných stavebních materiálech. Pouze 
doplňujeme, že z hlediska vyhl. č. 184/1997 Sb. o požadavcích na radiační ochranu 
by obsah Ra226 v produkovaném materiálu neměl převýšit 300 Bq/kg (§ 60 čl. 1 a 
příl. č. 11). Povinnost kontroly přísluší dodavateli surovin, zákazník musí být pouze 
informován, jaké parametry by měl dodávaný materiál splňovat. Vyhláška dále 
stanovuje, že producent musí provádět kontrolu systematicky, to je nejméně jednou za 
2 roky.  
Radonový průzkum byl proveden v rámci přípravných prací pro budovu SZZ 
v železniční stanici Letohrad na p.č. 312/2 a 753/1. Z provedeného radonového 
průzkumu vyplývá, že zájmové parcely mají střední radonový index a stavbu domu 
bude nutné preventivně chránit proti pronikání radonu z geologického podloží. 
 
 
B.III.6.  Doplňující údaje 
Radonový průzkum nebyl v době vypracování předkládaného oznámení k dispozici. 
Bude vypracován v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.  
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C. ÚDAJE  O  STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ   
C.1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik 
dotčeného území 
Stavba „ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov státní hranice, 1. 
stavba  Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.“ prochází prakticky v celé své délce podél 
toku řeky Tichá Orlice. Geomorfologicky je předmětné území součástí krkonošsko-
jesenické soustavy. Náleží z větší části k Podorlické pahorkatině, na níž ze západu 
okrajově navazuje u Ústí nad Orlicí a Dolních Libchav pahorkatinná Českotřebovská 
vrchovina. Přibližně v oblasti Jablonného směrem na sever má již krajina výrazně 
vrchovinný reliéf a spadá pod Orlické hory, na severovýchod od Lichkova přechází 
z.ú. do Kladské kotliny. Geologický podklad je tvořený slínovci a spongility s lokalitami 
neogenních štěrků a písků. 
Zájmové území leží ve dvou bioregionech  (Culek,  M. a kol., 1996), které jsou 
v daném úseku poměrně výrazně ohraničeny  - bioregionu 1.39  Svitavský a 1.69 
Orlickohorském.   
Svitavský bioregion leží na pomezí východních Čech, jižní a střední Moravy, zaujímá 
převážnou část geomorfologického celku Svitavská pahorkatina a jižní polovinu 
Podorlické pahorkatiny. Bioregion je tvořen opukovými hřbety a brázdami v permu 
s výraznými průlomovými údolími.  Na převážně vápnitých podkladech se střídají 
bohatší, ale monotónní  typy společenstev  odpovídající na svazích  květnatým 
bučinám  a  suťovým lesům. Méně typické části bioregionu  jsou  tvořeny plochým 
reliéfem, často se sprašovým pokryvem – tato území tvoří přechod do okolních 
bioregionů – jedná se o přechodné pásmo k Orlickým horám.  V bioregionu převažuje 
orná půda, v lesích kulturní smrčiny, zastoupeny jsou však také bučiny a dubohabřiny.  
V zájmovém území vystupují  jako unikáty  podloží amfibolické granodiority.  Reliéf            
má charakter  členitých vrchovin s výškovou členitostí 200 – 300 m.   Podle Quitta  
(1971) je bioregion  mírně teplý, okrajově chladnější  (v daném případě směrem 
k Orlickohorskému bioregionu)  s místním ovlivněním klimatu údolními zářezy  Tiché 
Orlice.  Potenciální přirozenou  vegetaci představují acidofilní doubravy.  Tekoucí vody  
(v daném úseku Tichá Orlice) patří do pásma lipanového.  Bioregion byl osídlen  
pravděpodobně již v pravěku, současné lesy mají z velké části sekundární druhovou 
skladbu (převážně smrkové monokultury).    
Orlickohorský bioregion  leží na východě  východních Čech a menší částí zasahuje                
do Polska. Zabírá geomorfologický celek Orlické hory a severní část Podorlické 
pahorkatiny.  Zájmové území leží na okraji bioregionu.  Potenciální přirozenou 
vegetací jsou květnaté bučiny, na svazích i suťové lesy  (zastoupené pomístně 
v přírodním parku Suchý vrch a Buková hora).  Současné lesy zaujímají téměř 
polovinu bioregionu, tvořené jsou zejména monokulturami smrku, ostatní území je 
tvořené loukami, pastvinami a ornou půdou.   
Území se z hlediska fytogeografického členění České republiky nachází v oblasti 
Českého mezofytika ve fytogeografickém okrese 63 Českomoravské mezihoří, 
podokresu 63a Žambersko. Potenciálně přirozenou vegetací podle Neuhäuslové 
(Neuhäuslová et al. 1997) je v širším okolí černýšová dubohabřina - Melampyro 
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nemorosi - Carpinetum, na lokalitě je přirozenou vegetací střemchová jasenina - 
Pruno-Fraxinetum. 
Trať Českých drah č. 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov –Dolní Lipka prochází 
oblastí s poměrně zachovalým krajinným rázem s množstvím přírodě blízkých 
ekosystémů. Nejhodnotnějším krajinným prvkem je tok řeky Tichá Orlice, která vytváří 
zejména mezi Letohradem a Ústím nad Orlicí výraznou údolní nivu s množstvím 
meandrů a slepých ramen. V údolí Tiché Orlice mají významné zastoupení trvalé 
travní porosty, menší je plocha orné půdy. Lesy, většinou smrkové monokultury, 
zabírají rovněž značnou část plochy, především svahy údolí.  
V kontextu šíře ekologické valence  (případně míry tolerance ekosystémů vůči 
změnám) je možno pro širší zájmové území dovodit, že se v něm prakticky nevyskytují 
stanoviště se specifickými nároky (například zbytky rašelinišť nebo rašelinných luk).  
Jinak nejsou zastoupena žádná stanoviště stenoekního charakteru s úzkým 
intervalem míry tolerance ke změnám, např. kyselá stanoviště písčin, případně 
vysychavá lada na výchozech bazičtějšího podloží (amfibolity). Podle dosavadních 
poznatků však nejsou v širším zájmovém území (oblast dosahů imisní zátěže) 
zastoupeny lokality s výskytem reprezentativních nebo unikátních populací druhů,  
uvedených v příloze č. 8 zák. č. 100/2001 Sb. 
V úseku Letohrad-Lichkov – státní hranice je trať vedena od km 99,780 až po státní 
hranici s Polskem přes chráněnou oblast přirozené akumulace vod Žamberk – Králíky 
(ustanovena nařízením vlády č. 10/1979 Sb.). 
Ochranné pásmo monitorovacího vrtu VP134 ČHMÚ trať kříží v katastrálním území  
Lichkov: km 112,750 – 113,200 – 92,250 ochranné pásmo vrtu VP 134 
Surovinové zdroje – v předmětném úseku trati dochází ke kontaktu s chráněným 
ložiskovým územím č .70237000 Mistrovice a se stejnojmenným výhradním ložiskem 
č. 30237000 a dobývacím prostorem č. 700921 v km cca 97,500 – 98,050, přičemž se 
tato ložisková území nachází nalevo od trati a probíhá zde těžba lomového kamene 
firmou Silnice a.s. Hradec Králové. 
Stavba „ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov – st. hr., 1. stavba 
Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice“ je v katastru s níže uvedenými prvky 
územního systému ekologické stability: 
Biokoridor Tiché Orlice 
Údolím řeky Tiché Orlice prochází celý rekonstruovaný úsek trati od Lichkova až po 
Ústí nad Orlicí. Její tok a břehové porosty jsou v zájmovém území v rámci ÚSES 
vymezeny následovně: 
Jako regionální biokoridor: 
- od soutoku Tiché Orlice s pravostranným bezejmenným přítokem pod Těchonínem po 

město Jablonné nad Orlicí 
- mezi Jablonným nad Orlicí a regionálním biocentrem Sutice (k.ú. Verměřovice) 
- od soutoku Tiché Orlice s levostranným bezejmenným přítokem u obce Červená po Ústí 

nad Orlicí a dále 

Jako lokální biokoridor: 
- k východnímu okraji obce Lichkov 
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- od lokálního biocentra nacházejícího se nalevo od trati v km 107,200 – 107,800 mezi 
obcemi Mladkov a Celné po soutok Tiché Orlice s pravostranným bezejmenným přítokem 
pod Těchonínem 

- v intravilánu města Jablonné nad Orlicí 
- od regionálního biocentra Sutice přes Vermeřovice a Letohrad po soutok Tiché Orlice 

s levostranným bezejmenným přítokem u obce Červená. 

Jako interakční prvek: 
- od východního okraje obce Lichkov po lokální biocentrum, které se dotýká trati zleva v km 

107,200 – 107,800 mezi obcemi Mladkov a Celné. 

Od Lichkova po Ústí nad Orlicí se biokoridor řeky Tiché Orlice několikrát dotýká 
drážního tělesa a na mnoha úsecích zasahuje do ochranného pásma dráhy. Ke 
křížení trati s Tichou Orlicí v řešeném úseku trati dochází v km : 95,306 (LBK) a 
108,800 (IP). Z důvodu častého těsného kontaktu rekonstruované trati s tímto 
biokoridorem je riziko případného negativního ovlivnění vyšší, než je tomu v případě 
ostatních stavbou dotčených prvků ÚSES. 
V předmětném úseku trati v katastrálním území obce Verměřovice dochází ke 
kontaktu stavby s přírodní rezervací Sutice, jejíž výběžek se dotýká trati zleva u mostu 
přes Tichou Orlici v km 95,306. 
V předmětném území se nacházejí dva přírodní parky – přírodní park Orlice a přírodní 
park Suchý vrch – Buková hora. 
Přírodní park Orlice – rozkládá se podél toku Tiché Orlice, od Mladkova až k jejímu 
soutoku s Divokou Orlicí a dále až k ústí Orlice do Labe. Přírodní park je vymezen 
zhruba údolní nivou řeky, v úsecích, v nichž řeka protéká intravilánem měst a obcí, je 
omezen pouze na říční koryto. Ke kontaktu s tratí v těchto úsecích: v km 91,660 – 
94,220 je park situován vpravo od trati, v km 94,850 – 98, 472 a 101,052 – 107,239 
vlevo. Přírodní park Suchý vrch  - Buková hora – jeho hranice je vedena v souběhu 
s tratí od km 104,950 po km 112,850, přírodní park se rozkládá napravo od trati. 
Podle zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny můžeme významné krajinné 
prvky, které budou dotčeny elektrizací železniční tratě Letohrad – Lichkov – státní 
hranice, rozdělit do tří skupin: 
- vodní toky, které protínají drážní těleso, popřípadě tečou v jeho těsné blízkosti 
- lesy 
- údolní niva Tiché Orlice 
Situování záměru není umístěno v prostoru, který by mohl být označen jako území 
historického, kulturního nebo archeologického významu. Trať prochází v blízkosti 
městské památkové zóny v Letohradě, avšak vzhledem k tomu, že elektrizovaná trať 
je vedena prakticky ve stávajících směrových a výškových poměrech, žádná území 
historického, kulturního a archeologického významu nebudou dotčena. 
Z hlediska starých ekologických zátěží nejsou známy žádné informace vedoucí 
k předpokladu jejich existence s výjimkou dosud prokázaných zvýšených koncentrací 
NEL ve štěrkovém loži dle provedených průzkumů. 
Z hlediska stávající únosnosti prostředí se nejedná o  významně nadlimitně 
ovlivněnou lokalitu.  
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C.2. Charakteristika současného stavu životního prostředí 
v dotčeném území 

C.2.1.Ovzduší 
Průměrná roční teplota vzduchu je 7,2 oC, průměrná teplota vzduchu ve vegetačním 
období je 12,9 oC, průměrná roční teplota vzduchu je v měsíci červenci 16,7 oC. 
Průměrný roční úhrn srážek je 802 mm, průměrný roční úhrn srážek ve vegetačním 
období činí 444 mm. Maxima proudění větrů jsou v zimním období, tj. prosinec – 
březen ve směru JV, v letních měsících se směry stáčí spíše Z směrem. Tyto směry 
jsou blokovány cca 60 m převýšením a podporují tak vznik inverzí v údolí Orlice a 
následně postupem do údolí Hnátnického potoka. Směry větrů, které ovlivňují 
rozptylové podmínky a provětrávají území mají spíše orientační charakter, neboť jejich 
působení je velmi variabilní. Velký význam v lokalitě má i druh, výška a členitost 
zástavby. 
Směr provětrávání je umožněn nejsnáze údolím potoka ve směru SZ-JV. Větrné 
poměry lze charakterizovat následovně: 
S   6,6% 
SV  5,5% 
JZ  3,8% 
Z           16,4% 
V  11,0% 
JV  21,0% 
J  5,2% 
SZ  15,0% 
bezvětří 15,5% 

Rozptylové podmínky lze hodnotit jako ztížené. 
 
Základní klimatologické údaje zájmového území lze specifikovat následovně: 

 průměrná teplota vzduchu roční      7,2oC 
 průměrná teplota vzduchu v měs. IV-IX     12,9oC 
 průměrná teplota vzduchu v červenci     16,7oC 
 průměrný počet tropických dnů (více než 30oC)   4,3/r 
 průměrný počet letních dnů (více než 25oC)    33,0/r 
 průměrný počet mrazových dnů (méně než –0,1oC)   110,8/r 
 průměrný počet ledových dnů (méně než –10oC)   2,8/r 
 průměrný počet jasných dnů      43,4/r 
 průměrný počet zamračených dnů     149,9/r 
 průměrný počet dnů s mlhou      61,2/r 
 průměrná roční výška srážky      802 mm 
 průměrná výška srážky v měs. IV-IX     444 mm 
 průměrná výška srážky v měs. X-III     358 mm 
 průměrná srážka 1,0 mm a více      116,1 dní /r 
 průměrná srážka 10,0 mm a více     21,0 dní/r 
 průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou    47,7/r 
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Znečištění ovzduší 
V obci se nenachází žádný velmi výrazný zdroj znečištění ovzduší, převládají domácí 
topeniště a domovní kotelny. Tyto zdroje znečištění jsou hustě rozptýleny po ploše 
zastavěného území, přičemž jejich vyústění je v nízké přízemní vrstvě (většinou kolem 
10 m nad terénem). Protože nemají žádná odlučovací zařízení, veškerá produkce 
popílku a SO2 odchází do ovzduší a rozptyluje se v přízemní vrstvě v blízkém okolí. 
Lokální topeniště se podílí cca 60% na celkovém znečištění hustě osídlených oblastí, 
kde zvláště v zimním období vytvářejí souvislý oblak dýmu se stabilní hladinou 
koncentrace SO2 v nejnižší přízemní vrstvě do výšky 20-30 m nad terénem. Tento 
efekt je velmi výrazný při inverzních stavech, kde tepelný gradient nabývá záporných 
hodnot a tlumí tak rozptyl emisí do ovzduší. Tento nepříznivý efekt bude z velké části 
omezen díky skutečnosti, že byly zahájeny práce na plynofikaci obce. 

Imisní situace - vyhodnocení údajů  
Monitorovací stanice AIM v Pardubickém a Královehradeckém kraji se zaměřením 
na bývalý okres Ústí nad orlicí dokladují následující kartogramy: 

 

 

 
 
V následující části jsou uvedeny hodnoty imisního pozadí v ukazatelích SO2, NOx, 
polétavého prachu, benzenu a VOC. 
 

 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 60 

Oxid siřičitý 

Rok:  2002  
Látka:  SO2-oxid siřičitý  
Jednotka:  ug/m^3  
Hour LV:  350  
Hour MT:  120  
Hour TE:  24  
Day LV:  125  
Day MT:  0  
Day TE:  3  
Year LV:  50  
Year MT:  0 

  
Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  Čtvrtletní hodnoty  Roční hodnoty 

Max.  25MV VOL 50%Kv Max. 4MV  VOL  50%Kv X1q X2q  X3q  X4q  X  S  N  Stanice  Kód stanice 
Organizace  

Typ 
stanice 
Metoda  

Date  Date VOM 98%Kv Date Date 95%Kv 98%Kv C1q C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv 

212.8  93.1 0 9.3 121.3 49.8 0 9.8 19.6 9.0  7.8  15.9  13  10.42 361   
1117 - Ústí 

n.Orl.-
Podměstí  

  

  

CZUOHSUOP 
HS  

AMS-TK  
UVFL 

06.01.  06.01. 0 43.9 06.01. 09.01. 28.6 37.5 90 90  89  92  11  1.68 3 

~  ~ ~ ~ 109.0 42.0 0 3.0 11.8 3.3  2.3  7.5  6.2  10.03 362   
1338 - Ústí 

n.Orl.  
  

  

CZUOCMUST 
ČHMÚ  

manuální  
WGAE 

~  ~ ~ ~ 05.01. 12.01. 20.0 30.0 87 91  92  92  3.8  2.28 3 

~  ~ ~ ~ 43.0 27.0 0 2.0 6.3 2.3  1.4  5.5  3.9  5.13 365   
1411 - 
Lázek  

  

  

CZUOEXLAZ 
EKX  

manuální  
WGAE 

~  ~ ~ ~ 05.01. 15.12. 14.0 21.0 90 91  92  92  2.4  2.38 0 

~  ~ ~ ~ 15.0 9.0 0 1.0 ~ 2.4  1.1  1.8  ~  ~ 294   
1405 - 
Vinice  

  

  

CZUOEXVIN 
EKX  

manuální  
WGAE 

~  ~ ~ ~ 27.12. 26.12. 5.0 8.0 20 91  91  92  ~  ~ 70 
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Oxidy dusíku 
 

Rok:  2002  
Látka:  NOx-oxidy dusíku  
Jednotka:  ug/m^3  
IHd:  100  
IHr:  80 

Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  Čtvrtletní hodnoty  Roční hodnoty  

Max.     95%Kv  50%Kv Max.   95%Kv 50%Kv X1q X2q X3q  X4q  X  S  N   Stanice  
Kód stanice
Organizace  

Typ 
stanice 
Metoda  

Date     99.9%Kv 98%Kv Date      98%Kv C1q C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv 

~  ~ ~ ~ 80.0 ~ 23.0 8.0 12.7 7.8  6.1  13.1  9.9  8.50 364   
1338 - Ústí 

n.Orl.  
  

  

CZUOCMUST 
ČHMÚ  

manuální  
GUAJA 

~  ~ ~ ~ 06.01. ~ ~ 34.0 89 91  92  92  7.7  2.03 1 

~  ~ ~ ~ 20.0 ~ 10.0 4.0 5.2 3.5  3.1  6.0  4.4  2.91 364   
1411 - Lázek  

  

  

CZUOEXLAZ 
EKX  

manuální  
GUAJA 

~  ~ ~ ~ 10.01. ~ ~ 13.0 90 91  91  92  3.7  1.83 1 

~  ~ ~ ~ 67.0 ~ 27.0 9.0 ~ 10.5  6.5  17.0  ~  ~ 299   
1405 - Vinice  

  

  

CZUOEXVIN 
EKX  

manuální  
GUAJA 

~  ~ ~ ~ 04.11. ~ ~ 38.0 24 91  92  92  ~  ~ 65 

 
 

Rok:  2002  
Látka:  NO2-oxid dusičitý  
Jednotka:  ug/m^3  
Hour LV:  200  
Hour MT:  90  
Hour TE:  18  
Year LV:  40  
Year MT:  18 

Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  Čtvrtletní hodnoty  Roční hodnoty  

Max.  19MV VOL 50%Kv Max.   95%Kv 50%Kv X1q X2q  X3q  X4q  X  S  N   Stanice  
Kód stanice
Organizace  

Typ 
stanice 
Metoda  

Date  Date VOM 98%Kv Date      98%Kv C1q C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv 

133.7  88.8 0 21.0 98.0 ~ 43.0 22.8 30.7 20.6  17.7  30.1  25  11.28 361   
1117 - Ústí 

n.Orl.-
Podměstí  

  

  

CZUOHSUOP 
HS  

AMS-TK  
CHLM 

06.01.  04.01. 0 63.0 06.01. ~ ~ 48.7 90 90  89  92  22  1.58 3 
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Polétavé prachy 

Rok:  2002  
Látka:  PM10-PM10  
Jednotka:  ug/m^3  
Day LV:  50  
Day MT:  20  
Day TE:  35  
Year LV:  40  
Year MT:  6.4 

Hodinové hodnoty  Denní hodnoty  Čtvrtletní hodnoty  Roční hodnoty  

Max.     95%Kv  50%Kv Max. 36MV VOL 50%Kv X1q X2q  X3q  X4q  X  S  N   Stanice  
Kód stanice
Organizace  

Typ 
stanice 
Metoda  

Date     99.9%Kv 98%Kv Date Date VOM 98%Kv C1q C2q  C3q  C4q  XG  SG  dv 

319.5  ~  73.5 25.5 190.4 49.0 32 27.0 35.4 25.5  29.1  31.6  31  18.21 341   
1117 - Ústí 

n.Orl.-
Podměstí  

  

  

CZUOHSUOP 
HS  

AMS-TK  
TEOM 

06.01.  ~  254.5 99.5 06.01. 30.08. 8 67.2 89 81  86  85  27  1.69 9

  
 
 
C.2.2. Voda           
Dotčená trať je vedena prakticky v celé své délce podél toku řeky Tiché Orlice, která 
je vodohospodářsky významným tokem a vytváří výraznou aluviální nivu. Téměř 
v celém úseku je trať v kontaktu s jejím zátopovým územím. Stavba prochází také 
chráněnou oblastí přirozené akumulace vod Žamberk – Králíky. 
Zájmové území náleží do úmoří Severního moře. Je odvodňováno řekou Tichá Orlice, 
se kterou se trať celkem kříží v km  95,300 a 108,770.  V celém dotčeném úseku je 
vedena jejím údolím.  
Tichá Orlice zasahuje do dolní části zájmového území, vytváří zde zpočátku přirozené 
meandrové koryto, které je v nižších partiích upraveno v souvislosti s průmyslovou 
zástavbou údolní nivy. 
Tichá Orlice má v profilu Dolní Libchavy – vodočet – průměrný roční průtok 3,36 m3/s, 
náleží povodí s průměrnou srážkou 798 mm, specifickým odtokem 11,04 km2 a 
odtokovým součinitelem 0,44. V dolní části území rozsáhle inunduje. 
Velké vody a M – denní průtok: 
Q1 = 40 m3/s Q20 = 129 m3/s 
Q2 = 60 m3/s Q50 = 157 m3/s 
Q3 = 88 m3/s Q100 = 178 m3/s 
Q10 = 109 m3/s Q355 = 0,78 m3/s 

Železniční trať protíná rovněž řadu menších vodních toků – přítoků Tiché Orlice 
(Bystřecký potok – km 97,018, Orličský potok – km 99,954, Jamenský potok – km 
101,060, Černovický potok – km 102,234, Těchonínský potok – km 104,952 aj.). 
Geologické prostředí tvoří permské pískovce, slepence a jílovce charakteristické 
červenohnědé barvy. Hydrogeologicky aktivní jsou puklinově propustné pískovce a 
slepence. Jílovce mají charakter izolátoru. V rámci rajonu se vytváří jednak mělký 
oběh podzemních vod, který je vázán na nejsvrchnější rozpukané partie a kvarterní 
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pokryv a dále hlubší puklinové systémy v prostředí pískovců a slepenců. Mělká 
zvodeň má volnou hladinu, která zpravidla konformě sleduje povrch terénu, hlubší 
zvodeň, která je vázána na tektonicky porušené části horninového komplexu má 
většinou napjatou hladinu. Mělká zvodeň je v důsledku nedostatečně vyvinutého 
nadložního izolátoru charakteristická vysokou mírou zranitelnosti, hlubší zvodeň se 
pak s ohledem na dostatečnou mocnost nadložních vrstev a v důsledku tlakových 
poměrů ve zvodni zpravidla vyznačuje střední až nízkou mírou zranitelnosti. Struktura 
je odvodňována do povrchových toků, v severní části struktury jsou směry proudění 
dány tokem Tiché Orlice, v jižní části je spád ke kyšperské synklinále, to je k východu 
až jihovýchodu. 
 
 
C.2.3. Půda  
Posuzovaný záměr  z hlediska půd náleží dle BPEJ do 7.50.11, 7.54.11, 7.58.00, 
7.68.11, 8.34.21, 8.34.41, 8.34.51, 8.35.54, 8.40.68, 8.58.00, 9.40.68 a 9.50.11.  
Vysvětlivky k BPEJ: 
1. číslice - příslušnost ke klimatickému regionu 
7 – mírně teplý, vlhký, s průměrnou roční teplotou 6 – 70 C, s průměrným ročním úhrnem 
srážek 650 – 750 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých vegetačních období (5- 15) a 
s vysokou vláhovou jistotou (10). Jedná se o k.ú. Letohrad, Orlice, Verměřovice,  
8 – je charakterizován jako mírně chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou 5 – 60 C, 
s průměrným ročním úhrnem srážek 700 – 800 mm, s nižší střední pravděpodobností suchých 
vegetačních období (5-15) a s vysokou vláhovou jistotou. Jedná se o k.ú. Jablonné nad Orlicí, 
Jamné nad Orlicí, Těchonín, Celné, Mladkov a Dolní Lipka. 
9 – je charakterizován jako chladný, vlhký, s průměrnou roční teplotou pod 50, s průměrným 
ročním úhrnem srážek nad 800 mm, s nulovou pravděpodobností suchých vegetačních 
období (0) , s vysokou vláhovou jistotou (10). Jedná se o k.ú. Mladkov a Lichkov. 
 
2. a 3. číslice určuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce 
34 – hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 
oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; většinou lehké, slabě až 
středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry 
35 – hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolové a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné 
oblasti, převážně na různých vyvřelých horninách, břidlicích a usazeninách karpatského flyše; 
středě těžké, středně až slabě štěrkovité; vláhové poměry příznivé, někdy se projevuje mírné 
převlhčení 
40 – svažité půdy (nad 120C) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; vláhové poměry závislé na srážkách  
50 – hnědé půdy oglejené a ogelejné půdy na různých horninách (hlavně žulách, rulách) 
s výjimkou břidlic, lupků, siltovců a usazenin karpatského flyše; zpravidla středně těžké, slabě 
až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené 
54 – oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na různých jílech včetně slinitých, na jílech 
limnického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými 
fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené 
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58 – nivní půdy glejové na nivních uloženinách; středně těžké, váhové poměry méně příznivé, 
po odvodnění příznivější  
68 – glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující 
malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze pro 
louky 
  
4. číslice stanovuje kombinace svažitosti a expozice ke světovým stranám 

 svažitost expozice 
0 0 – 30 Bez sklonu 
1 3 - 70  Bez sklonu 
2 3 - 70 Jih (JZ – JV) 
4 70 - 120 Jih (JZ – JV) 
5 70 - 120 Sever (SZ-SV) 
6 70 - 120 Jih (JZ – JV) 

 
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdního profilu 

 skeletovitost hloubka *) 
0 žádná hluboká 
1 žádná až slabá hluboká až středně hluboká 
4 středně skeletová hluboká až středně hluboká 
8 středně až silně skeletovitá hluboká až mělká 

*) vyjadřuje hloubku části půdního profilu omezené buď pevnou horninou nebo silnou skeletovitostí 
 
 
C.2.4. Geofaktory životního prostředí 
Geologie území je tvořena okrajem České křídové pánve, svrchního a středního 
turonu, místy i svrchního turonu s epikontinentálním vývojem, s výběžky Algonkia – 
migmatity synkinematickými a Algonkia až Paleozoika – granodiority a křemennými 
diority. 
Geomorfologicky je územní reliéf tvořen sedimentární tabulí, při okrajích silně 
tektonicky porušených struktur subhorizontálně uložených zpevněných 
předneogenních sedimentů, s výraznými průlomovými údolími jednotlivých vodotečí, 
zejm. řeky Orlice. Území je členěno výrazným svahem ve směru SZ-JV tektonicky 
podmíněným. 
Hydrologicky je převážná část území tvořena křídovými sedimenty mezozoika – 
písčitými slínovci a vápnitými pískovci, místy s výběžky permských sedimentů – 
pískovců a jílovců. V území probíhá hranice artézké pánve, včetně zlomových pásem 
tektonicky podmíněných. Zvodnění oblasti lze charakterizovat st. 6.-7., tj. s vydatností 
řádově l/s, vyjímečně  i desítek l/s. 
Z geomorfologického hlediska se řešené území nachází na rozhraní dvou 
geomorfologických celků. Celek IVB-3 Podorlická pahorkatina, podcelek IVB-3B 
Žamberská pahorkatina, okrsek IVB-3B-b Dobroučská pahorkatina a v JZ části území 
celek VIC-3 Svitavská pahorkatina, podcelek VICB-3A Českotřebovská vrchovina, 
okrsek VIC-3A-a Hřebečovský hřbet. 
Dobroučská pahorkatina tvoří JZ část Žamberecké pahorkatiny. Je to členitá 
pahorkatina převážně v povodí Tiché Orlice, na JV Moravské Sázavy. Podloží jsou 
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permské pískovce, slínovce a spongility cenomanu, spodního a středního turonu. 
Reliéf je silně rozčleněný, erozně denudační, v oblasti odkrytého jádra litické 
antiklinály se zbytky jejího východního křídla s kuestami. Nejvyšší bod je Žampach. 
Krajina je středně zalesněná smrkovými porosty místy s příměsí borovice a jedle, 
místy jsou bukové porosty. 
Hřebečovský hřbet tvoří východní část Českotřebovské vrchoviny. Je to plochá 
vrchovina v povodí Tiché Orlice, Třebovky, Svitavy a na rozvodí Třebovky a Svitavy a  
Moravské Sázavy a Třebůvky. Podloží tvoří slínovce, spongility, jílovce a pískovce 
spodního a středního turonu, s horninami letovického krystalinika. Reliéf je silně 
rozčleněný, erozně denudační, v oblasti asymetrické litické antiklinály s pásmem nejv. 
elevací charakterizovaný řadou kuest na SV-V. Je proťatý hluboce zařízlými údolími 
Libchavského potoka, Tiché Orlice a Třebovickou bránou, příčnou depresí, vyplněnou 
neogenními mořskými sedimenty a odvodňovanou Lukavským potokem k Moravské 
Sázavě. Převážně zalesněný smrkovými porosty, místy s příměsí jedle, ojediněle 
bukovými porosty. 
Území má ze seismologického hlediska menší intenzitu než 6 ° M.C.S., a proto není 
potřeba využití zvláštních ochranných prvků a opatření při výstavbě. 
 
 
C.2.5. Fauna a flora 

Území se z hlediska fytogeografického členění České republiky nachází v oblasti 
Českého mezofytika ve fytogeografickém okrese 63 Českomoravské mezihoří, 
podokresu 63a Žambersko, k.ú. Lichkov, Mladkov a  Jablonné n. O. ve 
fytogeografickém okrese 95 Orlické hory, podokrese 95 b Králická hornatina.  

Flora 

Botanické posouzení zájmového území provedl RNDr. Vladimír Faltys. Zájmové 
území představuje ve vztahu k botanickému průzkumu celkem 97 lokalit, které jsou 
podrobněji popsány v Příloze 4 předkládaného posudku. 
Při opakovaných průzkumech zadaných úseků železničních tratí a jejich nejbližšího 
okolí bylo v roce 2003 získáno několik tisíc floristických údajů. Bylo tedy zkoumáno 
nejen těsné okolí železničního tělesa, ale i v případě výskytu vzácnějších rostlin širší 
okolí, aby bylo možné objektivně posoudit, zda při zániku populace určitého druhu na 
železničním tělese nedojde k vyhynutí druhu v celé oblasti. V tomto případě byly 
rovněž využity údaje z průzkumů posledních cca 20 let. V příloze jsou uvedeny údaje 
o výskytu rostlin pouze z bezprostředního okolí traťových těles a jednotlivých stanic. 
Převážná většina železniční trati v daných úsecích je porostlá ruderální květenou s 
velmi podobným druhovým složením. V těchto společenstvech se zároveň šíří druhy, 
které mají těžiště přirozeného výskytu na lokalitách zcela jiného charakteru. 
Překvapující je téměř souvislý výskyt řeřišničníku písečného (Cardaminopsis arenosa) 
či šíření některých teplomilných druhů, např. pryšce prutnatého (Euphorbia 
waldsteinii), přirozeně rostoucího v termofytiku. 
Byl zaznamenán výskyt celkem 5 zvláště chráněných druhů podle "Vyhlášky 
Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb.". V bezprostředním 
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kontaktu s tělesem trati byl v řešeném úseku zjištěn výskyt na jedné lokalitě jednoho 
druhu v nejnižší kategorii "druh ohrožený". Druh se vyskytuje i mimo lokality blízké 
tělesu trati. Jde o měsíčnici vytrvalou (Lunaria rediviva), která roste v těsném kontaktu 
s tratí jižně od Těchonína u osady Celné na lokalitě č.29. Jde ovšem o netypické 
stanoviště, protože tento druh je vázán na suťové lesy (kterými trať v tomto místě 
prochází) a nivy potoků a řek. V okolí jsou dostatečně velké a bohaté populace, takže 
narušením, event. zničením této malé populace nedojde v území k žádnému 
zásadnímu úbytku početnosti druhů. Měsíčnice vytrvalá na typických stanovištích 
téměř vždy roste ve velmi početných, mnohatisícových populacích. Jde o rostlinu, 
které nehrozí vyhubení. Svým výskytem indikuje cenná stanoviště suťových lesů a 
zachovalých niv, které jsou jako celek antropickými zásahy samy o sobě velmi 
ohroženy. 

Stromy rostoucí mimo les 

Na celkem 5 lokalitách byl zjištěn výskyt významných cenných dřevin (mimo les), 
které mohou být poškozeny či se mohou stát překážkou rekonstrukce, tedy nad rámec 
běžné údržby trati, kdy se z tělesa trati z bezpečnostních důvodů dřeviny odstraňují, 
případně se prořezávají větve stromů, které zasahují do profilu trati. Jedná se o tyto 
lokality: 
1) Lokalita č.5 východně od Lichkova. Zde je mezi km 93.65-93.8 na svahu nad tratí řada smrků. 
2) Lok.č. 10 - u přejezdu silnice Z od nádraží Lichkov roste statný jasan a dva smrky, opět na svahu   

nad tratí. 
3) Lok.č.21 - stromy v okolí zastávky Mladkov. 
4) Lok.č.81 - JV od osady Orlice, stromy na S okraji trati mezi km 92.6-92.7. 
5) Lok.č.82 - JV od osady Orlice, lípa a jilm u přiblížení cesty k trati. 

 
Lesní porosty 
Realizace záměru si vyžádá ve 2 případech trvalý zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa, a to v minimálním rozsahu 43 m2. Celkem na 6 lokalitách dojde 
k dočasnému záboru PUPFL, a to v souvislosti s vybudováním a provozem zařízení 
stavenišť a příjezdů na stavbu a pro přeložky a pokládky kabelových tras. Doba 
dočasného záboru nepřesáhne 1 rok. Veškeré zábory se budou odehrávat  v kategorii 
les hospodářský. 
Pro řešený úsek se Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice se jedná o 6 lokalit, 
označených jako lokality 4 až lokality 9. Situování těchto lokalit je patrné 
z následujícího mapového podkladu: 
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V následujícím tabulkovém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky lesů, 
vyskytujících se na výše uvedených lokalitách: 
Lokalita Porost Věk Hosp. 

soubor 
Lesní 

typ 
Zakmenění Zastoupení dřevin % Bonita Kategorie

 
4 419 E 100 431 3K1 8 SM  

BO 
BK 
BR 
DB 
OL 

60 
20 
  5 
  5 
  5 
  5 

28 
26 
24 
26 
20 
24 

10 

5 419 E         
423 K  451 4S1     10 6 

423 G 35 451 4S1 8 SM 
OL 
BR 
LP 

65 
20 
10 
  5 

28 
24 
16 
22 

 
        
       10 

   383 D 98 556 5K1 7 BK 
BR 
SM 
BO 

60 
15 
15 
10 

26 
26 
28 
28 

 
10 

383 C 130 531 5K7 8 SM 
BO 
BK 

75 
15 
10 

26 
26 
24 

 
10 

8 

 130 551 5S6 7 SM 100 28 10 
9 203 A 106 

  29 
556 
551 

5S1 
5S6 

8 
10 

DB 
SM 
BR 
JS 
KL 
MD 

45 
30 
10 
  5 
  5 
  5 

26 
28 
26 
26 
26 
28 

 
 

10 
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Fauna   

V zájmovém území lze dokladovat zejména následující druhy: 
• savci - hraboš polní (Microtus arvalis), zajíc polní (Lepuj europaeus), krtek obecný (Talpa 

europaea), srnec obecný (Capreolus capreolus) 
• ptáci - skřivan polní (Alauda arvensis), vrabec domácí (Passer domesticus), v. polní (P. montanus), 

konipas bílý (Motacilla alba), strnad obecný (Emberiza citrinella),  stehlík obecný (Carduelis 
carduelis), kos černý (Turdus merula), drozd kvíčala (T. pilaris),  bažant obecný (Phasianus 
colchicus), havran polní (Corvus frugilerus), holub domácí (Columba livia), poštolka obecná (Falco 
tinnunculus), káně lesní (Buteo buteo).  Výskyt ohrožených druhů ptáků, jako koroptve polní (Perdix 
perdix - §) či křepelky polní (Coturnix coturnix) nebyl ani opakovanou pochůzkou potvrzen, nelze 
však výskyt těchto druhů v zájmovém koridoru zcela vyloučit. Hnízdní kolonie volavek byly zjištěny 
kolem km 98 mimo pozemky ČD 

• plazi – byl zaznamenán výskyt Lacerta vivipara 
• obojživelníci - žádní  zástupci nebyli ani opakovanými pochůzkami zjištěni v bezprostředním okolí 

trati, ve větší vzdálenosti viz znalecký posudek Ing. Čejky. 
• hmyz  

 brouci - střevlíčci Pterostichus vulgaris,  P. cupreus, P. coreuleus,  Calathus fuscipes,  kvapníci 
Harpalus  afinis,   H. pubescens,  Amare plebeja, A. aenea.  Z velkých druhů čeledi zjištěni 
pouze střevlík měděný (Carabus cancellatus) a střevlík zrnitý (Carabus granulatus), dále 
mrchožrout obecný (Silpha obsura) a  hrobařík obecný   (Necrophorus vespillo).  Z druhů 
listorohých čeledí zjištěni hnojnící rodu Aphodius,   z  kovaříků běžné druhy rodů Athous.a 
Agriotes Na šťovících výskyt mandelinek rodu Gastroidea a Phaedon, na květech  krytohlavové 
rodu Cryptocephalus., dále páteříčci rodu Cantharis a příbuzné skupiny rodu Malachius., 
slunéčka rodu Coccinella, z  nosatců zastiženi zástupci  rodu Sitona, rodu Ottiorhynchus, na 
květech některých rostlin i tesařík Strangalia melanura 

 motýli - bělásek zelný (Pieris brassicae), babočka paví oko (Nymphalis io), b. kopřivová (Aglais 
urticae),  b. síťkovaná (Araschnia levana), modrásci rodu Plebejus, okáč  poháňkový 
(Coenonympha pamphilus), můra gamma (Plusia gamma), blýskavka z  rodu Phlogophora. 
osenice rodu Scottia.. 

 dvoukřídlí - bzučivky rodu Lucillia, muchnice (Bibio sp.), dále  tiplice (Tipula sp.) 
 blanokřídlí - vosy rodu Paravespula, včela medonosná (Apis melifera). Ojediněle poletující 
čmeláci (Bombus sp.-§),     lesní mravenci rodu Formica sp-§ 

 rovnokřídlí - kobylka zelená (Tettigonia viridis), dále sarančata rodů Stenobothrus nebo 
Chortippus), 

 ploštice - rozvoj zejména klopuškovitých  (Myridae), kněžicovitých (Pentatomidae) 
• jiní bezobratlí - slíďáci rodu Pardosa, křižáci rodu Araneus, stínky rodu Oniscus. 

 
 

C.2.6. Územní systém ekologické stability, ekosystémy a krajinný ráz 
Pro zájmové území byl vypracován Ing. M. Čejkou znalecký posudek “Posouzení  
ovlivnění zvláště chráněných území, významných krajinných prvků a územního   
systému  ekologické  stability  ve  smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s realizací záměru – ČD DDC, 
Elektrizace trati včetně PEÚ  LETOHRAD – LICHKOV st. Hranice“ (Příloha č.5), která 
je uvedena v příloze předkládaného oznámení. 
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Ekosystémy 

V rámci vypracování znaleckého posudku bylo zájmové území rozčleněno na celkem 
5 lokalit: 
Lokalita č. 1 –  úsek tratě  Dolní Lipka,  Lichkov,  Mladkov (foto viz příloha č. 1 
znaleckého posudku) 

V  území dotčeném záměrem lze tento úsek tratě označit jako ekologicky  cenný,        
zejména od Lichkova po Mladkov.  Vzdálenost trati od toku Tiché Orlice,  která je 
v daném území regionálním biokoridorem - se pohybuje  od několika metrů  (pod 
Lichkovem – viz foto č. 2 přílohy č. 1 znaleckého posudku)  do  2 km (úsek u Dolní 
Lipky).  Území jižně od trati je  chráněno jako přírodní  park  „Suchý vrch – Buková 
hora“.  V daném úseku je několik  drobných vodotečí, z nichž nejvýznamnější je 
Lipkovský potok, který je severním přítokem Tiché Orlice. Koryto Lipkovského potoka 
bylo v minulosti poznamenáno ryze technicko-vodohospodářskou regulací – 
opevněním; ekologický význam toku je tím podstatně snížen.   Vegetace  v těsné 
blízkosti železničního tělesa, ale i přímo  na železničním tělese (které je evidentně bez 
pravidelných zásahů herbicidy)  je tvořena ruderálními druhy, zejména přesličkou rolní 
(Equisetum arvense L.), vikvemi (Vicia), řebčíčkem (Achillea millefolium L.),  ale  i  
diviznami (Verbascum), pelyňkem ( Artemisia vulgaris L). Z dřevin se uplatňují  
zejména  smrk  (Picea),  javor  (Acer ),  jasan (Fraxinus),  bříza  (Betula),  růže  
šípková (Rosa canina L.). V bezprostřední blízkosti  trati (do vzdálenosti cca  5 m od 
kolejí na obě strany) je prováděno mechanické odstraňování, resp. sežínání a 
vyřezávání porostu  -  zde mají  zejména javory  keřovitý charakter.   
Lokalita č. 2 –  úsek tratě  Mladkov  -  Těchonín  (foto viz příloha č. 1 znaleckého 
posudku) 

V daném úseku tratě jde o  ekologicky  cenné území, kterým  prochází  nadregionální 
biokoridor K 80 (dle ÚTP NR – R ÚSES ČR,  biota mezofilní bučinná – viz příloha č. 2 
posudku).  Vzdálenost trati od toku Tiché Orlice (Tichá Orlice protéká v daném úseku 
západně od trati)  - se pohybuje  od několika metrů  do 300 m.   Území podél toku 
náleží do Přírodního parku Orlice, který byl zřízen  nařízením  Okresního úřadu Ústí 
nad Orlicí  (účinnost od 16. 9. 1996).  Východně  od trati leží  území  přírodního  parku  
„Suchý vrch – Buková hora“ (text, popis - viz níže).V daném úseku je i několik  
drobných vodotečí, které jsou přítokem Tiché Orlice. U vodotečí nebyl v průběhu 
terénní pochůzky zaznamenán výskyt obojživelníků ani plazů – jejich výskyt však 
nelze vyloučit. Trať v daném úseku prochází i lesními porosty s typickou dřevinnou  
skladbou - převážně monokulturami smrku, na okrajích směrem k trati s příměsí  
buku, javoru, jasanu  a břízy (viz foto č. 4 přílohy č. 1 znaleckého posudku). Vegetace  
v těsné blízkosti železničního tělesa, ale i přímo  na železničním tělese odpovídá 
složení v lokalitě č. 1  (viz výše).  
Lokalita č. 3 –  úsek tratě  Těchonín – Jablonné nad Orlicí (foto viz příloha č. 1 
znaleckého posudku) 

V daném úseku tratě  prochází podél Tiché Orlice regionální biokoridor  RK 822                    
(k vymezení - dle ÚTP NR – R ÚSES ČR,  viz příloha č. 2 posudku),  který dále po 
toku pokračuje  jako  regionální biokoridor RK 872 až do Jablonného nad Orlicí (od 
zastávky Jamné nad Orlicí po Jablonné nad Orlicí má charakter  regionálního prvku                    
ÚSES - k doplnění).  Vzdálenost  Tiché Orlice od trati  (Tichá Orlice protéká v daném 
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úseku západně od trati)  - se pohybuje  od  30  do 300 m.   Území podél toku náleží  
do Přírodního parku Orlice, území  přírodního  parku  „Suchý vrch – Buková hora“ 
v jižní části daného úseku (zhruba v úrovni Jamného  nad Orlicí) již ke trati nepřiléhá - 
je orientováno východně od trati.  V daném úseku podtéká pod tratí  i několik  
drobných vodotečí, které jsou přítokem Tiché Orlice (snímek typického propustku – viz 
foto č. 5 přílohy č. 1 posudku).  Úsek  trati je lemován lesními porosty  zpravidla jen po 
jedné straně (typický průběh  tratě – viz foto č.  6 a 7 přílohy č. 1 znaleckého  
posudku), les má obdobnou dřevinnou skladbu  jako předchozí úseky - převážně 
monokultury smrku, na okrajích směrem k trati s příměsí  buku, javoru, jasanu a břízy.  
Vegetace  v těsné blízkosti železničního tělesa odpovídá složení typickému ve  výše 
uvedených lokalitách.  
Lokalita č. 4 –  úsek tratě   Jablonné nad Orlicí - Verměřovice  (foto viz příloha č. 1 
znaleckého posudku) 

Podél Orlice prochází v daném úseku regionální biokoridor RK 872 (k vymezení), 
který  probíhá až k území přírodní rezervace „Sutice“ (text, popis - viz níže), která je                   
dle  ÚTP NR – R ÚSES ČR, (viz příloha č. 2 posudku)  začleněna též  jako  regionální 
biocentrum Sutice s  č. 1924.  Od tohoto regionálního biocentra pokračuje regionální 
biokoridor RK 871 (k doplnění), který se dále odklání jižním směrem od toku  Tiché 
Orlice aby dále pokračoval lesním komplexem k  vrchu Hrklice (vzdálenost od trati cca 
2,5 km).  Významnějším levostranným přítokem Tiché Orlice v daném úseku je  
Čenkovička  (jinde značený jako Čenkovický nebo i jako Bystřecký potok),  který  
náležel v minulosti  z hlediska  ekologického v daném úseku  k  nejcennějším 
lokalitám  pro výskyt  bledule jarní (Leucojum vernum), která rostla ostrůvkovitě v nivě 
potoka až téměř k Tiché Orlici (potvrzeno konzultací s pracovníky AOPaK ČR, 
středisko Pardubice). V současné době je tok a jeho okolí znehodnoceno 
skládkováním, které proběhlo v minulosti – mokřadní společenstva, včetně lokalit 
výskytu bledule jarní byla zničena.  
[Pozn.: výše proti toku potoka (mimo dotčené i zájmové území) byly zjištěny lokality s  
ostrůvkovitým výskytem bledule jarní,  sasanky hajní  (Anemonoides nemorosa); z živočichů 
zde byl v průběhu pochůzky pozorován  skokan hnědý  (Rana temporaria)  a  ještěrka 
živorodá (Lacerta vivipara) a užovka obojková (Natrix natrix); jedinci  ještěrky  byli pozorováni  
ve vzdálenosti cca 1000 m  od železniční trati].   

Trať  v daném úseku probíhá po levém břehu Tiché Orlice ve vzdálenosti  od  cca  10 
m do 100 m,  Orlice před obcí Verměřovice podtéká trať  a  až do Letohradu  je trať 
situována po jejím pravém břehu. Vegetaci podél trati  tvoří zejména  javor (Acer),  
jasan (Fraxinus),  bříza  (Betula)  a  smrk (Picea) - pouze  v lesních úsecích.  Typický  
snímek předmětného úseku  viz foto  č. 8  přílohy č. 1 znaleckého posudku.    
Lokalita č. 5 –  úsek tratě  Verměřovice  - Letohrad (foto viz příloha č. 1 znaleckého 
posudku) 

Uvedený úsek tratě náleží  k ekologicky nejméně hodnotným  lokalitám v dotčeném 
území zejména díky vysokému antropogennímu ovlivnění  (poměrně intenzivní 
zemědělská a zahrádkářská činnost, přítomnost  chat, silničních a zemědělských 
komunikací, rodinných domů,   skladovacích a výrobních hal).  Krajina  je v daném 
úseku poměrně fádní bez přítomnosti výrazných  krajinných prvků  (viz foto č. 10 
přílohy č. 1 znaleckého  posudku), podél trati  rostou sporadicky  náletové dřeviny  - 
zejména javor (Acer)  a  bříza (Betula).   
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Významné krajinné prvky 

Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a 
údolní nivy. Trať je v kontaktu především s údolní nivou Tiché Orlice, s Tichou Orlicí 
samotnou a s řadou jejich menších přítoků, s nimiž se kříží. 
Na několika místech trať rovněž probíhá v těsné blízkosti lesa. Vzhledem k tomu, že si 
stavba vyžádá kácení dřevin na lesních pozemcích podél trati z důvodu výstavby 
trakčního vedení a zábory PUPFL pro zařízení stavenišť u rekonstruovaných mostů a 
propustků, nebo že stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu lesa (do 
vzdálenosti 50 m od kraje lesa), bude třeba vyjádření a souhlasu příslušného orgánu 
státní správy lesů. V případě této stavby jsou dotčeny pozemky jak soukromých 
vlastníků, tak v majetku státu. Správcem dotčených lesů jsou lesy České republiky 
s.p. lesní závod Lanškroun. Dřeviny v těsné blízkosti železniční trati budou prořezány 
případně vytěženy v takovém rozsahu, aby mohly být provedeny potřebné práce na 
trati a zároveň aby nedošlo k ohrožení hospodaření v lesích. 
Předkládaný záměr elektrizace trati je v kontaktu s následujícími VKP ze zákona: 

 km 91,228   – pravostranný přítok Tiché Orlice – křížení  
 km 91,660   – mlýnský náhon – křížení 
 km 91,852   – mlýnský náhon – křížení 
 km 92,050   – 92,150 – Orlický rybník – vlevo cca 20 m od trati 
 km 92,819   – pravostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 95,306   – Tichá Orlice – křížení 
 km 95,750   – 95,950 – oboustranně les 
 km 96,100   – Tichá Orlice – zprava se dotýká tělesa náspu 
 km 96,600   – rybník vlevo trati 
 km 96,670   – 96,850 vlevo –les 
 km 97,018   – Bystřecký potok – křížení 
 km 97,010   – 97,600 – Tichá Orlice – zleva se dotýká tělesa náspu 
 km 97,010   – 97,260 – vpravo – les 
 km 97,993   – 98,117 – Tichá Orlice – zleva se dotýká tělesa náspu 
 km 97,900   – 98,100 – Tichá Orlice – zleva se dotýká tělesa náspu 
 km 98,650   – levostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 98,750   – 99,150 – vpravo – les 
 km 99,619   – levostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 99,954   – Orličský potok – křížení 
 km 100,170 – 100,620 – vpravo – les 
 km 100,836 – levostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 101,250 – 102,236 – Tichá Orlice – zleva se několikrát dotýká tělesa náspu 
 km 101,060 – Jamenský potok – křížení 
 km 102,234 – Černovický potok – křížení 
 km 101,300 – 101,930 – vpravo – les 
 km 102,236 – 103,800 – Tichá Orlice – zleva se několikrát dotýká tělesa náspu 
 km 102,450 – 104,850 – vpravo – les 
 km 104,952 – Těchonínský potok – křížení 
 km 104,900 – 106,050 – Tichá Orlice – zleva se několikrát dotýká tělesa náspu 
 km 105,120 – 105,870 – vpravo les 
 km 106,400 – 106,750 – Tichá Orlice – vlevo protéká v blízkosti drážního tělesa 
 km 107,250 – levostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 107,875 – levostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 108,770 – Tichá Orlice – křížení 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 72 

 km 109,250 – 110,400 – Tichá Orlice – zprava se dotýká několikrát tělesa náspu 
 km 108,350 – 108,760 – oboustranně les 
 km 108,920 – 109,600 – vlevo – les  
 km 110,604 – pravostranný přítok Tiché Orlice – křížení 
 km 113,290 – Lipkovský potok - křížení    

K zásahům do VKP dojde při zřizování přístupových cest a ploch pro zařízení 
staveniště, které je nutno minimalizovat a zeleň v nich kácet v době vegetačního klidu. 

Územní systém ekologické stability 

Územní systém ekologické stability je definován v ust. § 3 písm. a) zákona  č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny jako vzájemně propojený soubor 
přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní 
rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability.  
V ust. § 4 téhož zákona, t. j. základních povinnostech při obecné ochraně přírody  se 
v odstavci  1.  uvádí, že vymezení systému ekologické stability, zajišťujícího uchování 
a reprodukci přírodního bohatství, příznivé působení na okolní méně stabilní části 
krajiny a vytvoření základů pro mnohostranné využívání krajiny stanoví a jeho 
hodnocení provádějí orgány územního plánování a ochrany přírody ve spolupráci 
s orgány vodohospodářskými, ochrany zemědělského půdního fondu a státní správy 
lesního hospodářství.  Ochrana systému ekologické stability je povinností všech 
vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ, jeho vytváření je veřejným 
zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce  a  stát. 
V dotčeném území  jsou prvky územního systému  ekologické stability (ÚSES)  místní, 
regionální i nadregionální úrovně (zákres průniku prvků ÚSES dotčeným územím – viz 
příloha č. 2 a č. 3 tohoto posudku).  Vymezení a hodnocení  místního systému 
ekologické stability náleží do působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
(dle § 77 odst. 2 písm. a/zákona č. 114/1992 Sb.),  t. j.  Městského úřadu Žamberk a 
Městského úřadu Králíky, vymezení  a hodnocení regionálního systému ekologické 
stability náleží do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje (dle § 77a odst. 3 
písm. a/ zákona č. 114/1992 Sb.), vymezení  a hodnocení nadregionálního  systému 
ekologické stability náleží do působnosti Ministerstva životního prostředí (dle § 79 
odst. 3 písm. a/ zákona č. 114/1992 Sb.).   
Podrobněji je problematika prvků ÚSES popsána ve znaleckém posudku (viz příloha  
5 předkládaného oznámení). 

Krajinný ráz 

Krajinný ráz, který je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého 
místa či oblastí, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. 
Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být 
prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště 
chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. 
Reliéf území je posuzované železniční trati je členitý. Popisovaný záměr v řešeném 
úseku bude znamenat pouze částečné ovlivnění stávajícího charakteru krajinného 
rázu novými technickými prvky v krajině tak, jak jsou popsány v příslušné pasáži 
předkládaného oznámení (jedná se především o stavby související s elektrifikací 
řešeného úseku.    



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 73 

  
C.2.7.  Ostatní charakteristiky 
Krajina, způsob jejího využívání 

Zájmové území určené pro realizaci záměru  leží na území Pardubického kraje, 
okresu Ústí nad Orlicí,  katastrech obcí  Letohrad, Orlice, Verměřovice, Mistrovice, 
Bystřec, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Těchonín, Celné, Mladkov, Lichkov  a 
Dolní Lipka,  železniční kilometráž  - km 89,491 – 113,251 (viz příloha č. 2 a č. 3 
znaleckého posudku Ing. Čejky – příloha č. 5)).  V zájmovém území  je  železniční trať 
v současné době umístěna a provozována,  předmětem záměru je úprava  tratě ve 
smyslu její elektrizace včetně předelektrizačních úprav (PEÚ).  
Charakter městské čtvrti 

Dotčeným územím (lokalitami) budou zejména  pozemky, na kterých je umístěno 
stávající drážní těleso a případně i pozemky k tomuto tělesu bezprostředně přiléhající                    
(do vzdálenosti 30m  na obě strany  od  osy koleje).  

Chráněné oblasti, přírodní rezervace a národní parky 

V dotčeném území  se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona               
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.   
V zájmovém území  se nachází přírodní rezervace „SUTICE“ (viz výše - lokalita č. 4). 
Hlavním předmětem ochrany  daného zvláště chráněného území jsou opukové skály                    
a výchozy na prudkých svazích na pravém břehu Orlice. Svahy mezi skalami jsou 
porostlé smíšeným listnatým lesem charakteru dubohabřiny s bohatým bylinným 
podrostem.  
V dotčeném území se nachází přírodní park „Orlice“  a  přírodní park  „Suchý                    
vrch - Buková hora“.   
Podrobněji jsou tato území popsána ve znaleckém posudku, který je přílohou č.5 
předkládaného oznámení. 

Oblasti surovinových zdrojů a jiných přírodních bohatství 

Posuzovaný úsek železniční trati je v kontaktu s následujícími ložisky nerostných 
surovin: 

 km 97,450 – 98,100 vlevo trati: 
- CHLÚ Mistrovice 70237000 
- Výhradní ložisko Mistrovice B30223700 
- Dobývací prostor Mistrovice 700921: využitelná surovina amfibol, biotit, křemit, chlorit 

(lomový kámen). Správcem CHLÚ Mistrovice a vlastníkem dobývacího prostoru je 
společnost Silnice a.s. Hradec Králové 

 Km 97,200 – 97,950 vpravo trati: 
- výhradní ložisko Jablonné nad Orlicí B302360000 
- dobývací prostor Bystřec 700278: využitelná surovina amfibolický granodiorit (lomový 

kámen) 

Přímo v trase předkládaného záměru se  nenachází žádné skupiny a druhy 
nerostných surovin, nejsou zde žádné dobývací prostory ani ložiska vedená v Bilanci 
zásob ložisek nerostných surovin nebo mimo tuto Bilanci. 
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Ochranná pásma 

V okolí železniční trati se vyskytuje několik druhů ochranných pásem, která jsou 
vytýčena z různých důvodů. Jedná se především o ochranná pásma produktovodů, 
kabelů, vedení el. energie, kanalizace a ochranné pásmo trati. Podrobnější specifikaci 
uvádí následující tabulka: 
Tab.: Ochranná pásma 
typ vzdálenost 
železnice 60 m od osy koleje 
110 kV 15 od krajního vodiče 
22 kV 10 m od krajního vodiče 
NN 6 m 
vysokotlaký plynovod 6 m 
sdělovací kabely 2 m z obou stran 
vodovod 2 m z obou stran 
kanalizace 3 m z obou stran 
přírodní rezervace, nadregionální biokoridor 50 m od hranic 
 
Stavba zasahuje do CHOPAV Žamberk – Králíky (ustanovena NV č. 10/1979), a to 
cca od km 99,780 až po státní hranici s Polskem.  
Trať je v kontaktu s ochranným pásmem monitorovacího vrtu VP 134 ČHMÚ v km 
112,75 – 113,2. 
 
 
Architektonické a jiné historické památky 

Výskyt  archeologických nalezišť není znám. V případě zjištění  výskytu 
archeologických památek bude nezbytné umožnit  záchranný archeologický výzkum 
(zpracování dokumentace). 

 
Jiné charakteristiky životního prostředí 

S ohledem na druh a umístění stavby nejsou specifikovány. 

Vztah k územně plánovací dokumentaci 

Realizace posuzovaného záměru není v rozporu ve vztahu k územně plánovací 
dokumentaci. 
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C.3. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném 
území z hlediska jeho únosného zatížení 
Trať Českých drah č. 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov –Dolní Lipka prochází 
oblastí s poměrně zachovalým krajinným rázem s množstvím přírodě blízkých 
ekosystémů. Zřejmě nejhodnotnějším krajinným prvkem je tok řeky Tichá Orlice. 
V údolí Tiché Orlice mají významné zastoupení trvalé travní porosty, menší je plocha 
orné půdy. Lesy, většinou smrkové monokultury, zabírají rovněž značnou část plochy, 
především svahy údolí.  
Z hlediska využití území dominuje tedy lesní hospodářství a zemědělství, zejména pak 
živočišná výroba. Velký význam má rovněž vodohospodářské využití (dotčená trať 
prochází CHOPAV) a rekreační využití území (oblast náleží k podhůří Orlických hor). 
Hustota osídlení předmětného území je poměrně nízká. V celém úseku se nachází 
pouze město Jablonné nad Orlicí  a několik obcí s převážně roztroušenou zástavbou. 
Také v  Jablonném převažuje nízká zástavba rodinnými domky. 
Stávající stav převládajícího zemědělského a lesnického využívání území by měl být 
zachován i do budoucna. Územní plány některých obcí počítají s rozšířením ploch pro 
obytnou zástavbu, většinou se jedná o dostavby proluk mezi stávající zástavbou. 
Plochy pro obytnou zástavbu v blízkosti trati, které budou dotčeny hlukem z vlakové 
dopravy jsou navrženy ve Vermeřovicích, v Jablonném nad Orlicí a v Lichkově. 
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D. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU 
NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a 
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti 
Vlivy na obyvatelstvo lze posuzovat jak pro etapu výstavby, tak i pro provoz na 
optimalizované respektive modernizované trati. 
 
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů 
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky 

Výstavba 

Výstavba – znečištění ovzduší 

V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním 
ovzduší , hlukovou zátěží a omezením obslužnosti území. V rámci etapy výstavby lze 
očekávat bodové, liniové i plošné zdroje znečištění ovzduší, které jsou komentovány v 
následující kapitole. V následující kapitole je provedeno vyhodnocení příspěvků 
k imisní zátěži PM10. Z hlediska ovlivnění imisní zátěže polétavým prachem 
nepředstavuje volba recyklační základny významné riziko ve vztahu k  obytné 
zástavbě.  
Výstavba – hluk 

Etapa výstavby bude nepochybně také zdrojem hluku ve vztahu k obyvatelstvu 
nejbližší obytné zástavby. Na úrovni předkládaného oznámení  sice lze specifikovat 
rozhodující zdroje hluku, objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho 
POV je vyhodnotit etapu výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Ze znalosti 
předpokládaných aktivit při stavbě však lze i na úrovni oznámení provést vyhodnocení 
akustické zátěže související s provozem recyklační základny. Výpočet prokazuje, že 
vhodná volba recyklační základny nebude z hlediska jejího provozu znamenat 
ovlivnění nejbližších objektů obytné zástavby. Doporučení, která je nezbytná 
respektovat pro etapu výstavby z hlediska minimalizace imisní a akustické zátěže jsou 
komentovány v následujících částech předkládaného oznámení.  
Omezení obslužnosti území 
Tato situace bude vyvolaná dočasným zhoršením obslužnosti území v souvislosti 
s vlastními pracemi na trati. Může být spojena s náhradní dopravou po dobu výluk, 
případně dočasným omezením přístupů na pozemky. Návrh optimálního postupu 
výstavby vychází z projednaného rámcového návrhu jednotlivých etap výstavby, 
pracovních postupů a výluk. Jednotlivé pracovní postupy byly časově ohodnoceny a 
celková doba realizace byla odhadnuta na 27 měsíců. Stavba je rozdělena na 3 dílčí 
stavby, byly stanoveny základní etapy výstavby a jednotlivé stavební postupy ve 
stanicích v rámci těchto etap. V traťových úsecích budou práce na železničním 
spodku a svršku prováděny za vyloučeného železničního provozu. V předchozích 
etapách se před zahájením výluk v traťových úsecích provedou nutné přípravné práce 
za případných krátkodobých výluk. Bude nutno realizovat úpravy přejezdových 
zabezpečovacích zařízení tak, aby bylo možno provozovat tyto přejezdy i po dobu 
stavebních prací na příslušných traťových úsecích. Během stavebních postupů bude 
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pro práci na přejezdech na jednotlivých úsecích trati vyloučena pravidelná železniční 
doprava s náhradní přepravou cestujících pomocí autobusů. Z hlediska silniční 
dopravy bude provoz na přejezdech omezen vždy jen krátkodobě na konání 
konkrétních prací. 
Vzhledem k charakteru stavby která neopouští stávající drážní těleso je možné 
konstatovat, že záměr nemá žádný nový dělící účinek v krajině. 
Z hlediska etapy provozu je nutné požadovat, aby byla zajištěna odpovídající 
dostupnost všech okolních pozemků. V doporučeních předkládané dokumentace je 
formulováno následující opatření: 
• v rámci realizace stavby bude  zajištěno  zpřístupnění všech okolních pozemků   

Provoz 

Imisní zátěž 

Díky elektrizaci úseku Letohrad – Lichkov, státní hranice, dojde k prokazatelnému 
snížení pohybů motorových vozových souprav, což se projeví na snížení příspěvků 
k imisní zátěži v souvislosti s provozem železniční dopravy na posuzovaném úseku. 
Tato problematika je podrobněji vyhodnocena v kapitole vlivů na ovzduší. 
Každopádně je patrné, že elektrizace trati je z hlediska vlivů na ovzduší a následně 
tedy i vlivů na obyvatelstvo významným pozitivním rysem předkládaného záměru.  
Hluková zátěž 
Součástí předkládaného oznámení je akustická studie, řešící akustickou situaci 1. 
stavby Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice, která na úrovni přípravné 
dokumentace navrhuje protihluková opatření ve vztahu k objektům nejbližší obytné 
zástavby, kde lze dle výpočtů očekávat překračování limitních hodnot hladin 
akustického tlaku A. Při respektování navržených doporučených protihlukových 
opatření, které je nezbytné rozpracovat v rámci dalších stupňů projektové 
dokumentace je patrné, že při porovnání stávajícího a výhledového stavu dojde při 
realizaci navržených protihlukových opatření ke zlepšení akustické situace u objektů 
nejbližší obytné zástavby. Podrobněji je tato problematika komentována v příslušné 
kapitole předkládaného oznámení. 

Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby 

U vlivu imisí na obyvatele se na základě provedeného  výpočtu ukazuje, že 
v hodnoceném území nedojde k překračování krátkodobého imisního limitu pro oxidy 
dusíku z dopravy. U recyklačních základen v etapě výstavby v jejich bezprostředním 
okolí však taková situace u TZL vyjádřených jako PM10 může nastat. Součástí 
předkládaného oznámení je hluková studie, navrhující formy protihlukové ochrany. 
Tato problematika je řešena v jiných kapitolách předkládaného oznámení. 
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby 

Případné jiné  negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení  vlivů na 
životní prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou ve fázi výstavby ani 
provozu očekávány. 
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D.I.2. Vlivy na ovzduší 
Výstavba 

Vlastní stavební práce při výstavbě  železniční tratě mohou být  zdrojem prašnosti, a 
to především sekundární. Pro proces elektrifikace předkládaného úseku železniční 
tratě lze dále očekávat krátkodobě také navýšení emisí z nákladní dopravy a tudíž lze 
očekávat i částečnou změně imisní zátěže podél komunikací.  
Bodové zdroje 

Recyklační základna 
V etapě výstavby lze za bodový zdroj znečištění považovat vlastní proces recyklace 
štěrkového lože (drcení a třídění materiálu ze štěrkového lože), kdy není z hlediska 
vlastní technologie možné štěrkové lože skrápět. Charakter emisí z tohoto zdroje lze 
označit jako tuhé emise z přírodních, chemicky nepřeměněných, materiálů poměrně 
velkých rozměrů, čímž je výrazně snížena unášecí schopnost a tudíž i plocha 
případného vlivu tohoto zdroje. Dle odhadů z obdobně provozovaných recyklačních 
linek lze očekávat  produkci kolem 12 kg/den. 
Recyklační linka je navržena v km cca 98,050 – 98,250 v katastrálním území obce 
Bystřec, mimo zátopové území a CHOPAV. Tuto plochu lze potenciálně považovat za 
možný bodový (respektive částečně i plošný) zdroj znečištění ovzduší, resp. za zdroj 
hlukové zátěže. Z hlediska hodnocení recyklační základny ve vztahu ke znečištění 
ovzduší a hlukové zátěže je zřejmé, že by její situování mělo splňovat požadavek na 
jednoduchou možnost dopravy štěrku k recyklační základně a odvozu recyklovaného 
štěrku po železnici. Současně by měla být situována v přijatelné vzdálenosti od obytné 
zástavby. Při provádění rekonstrukčních prací na železničních  koridorech je obecně 
považováno za přijatelné umístění recyklační základny ve vzdálenosti 200m od obytné 
zástavby, v případě kratší vzdálenosti je nezbytné recyklační linku odstínit dočasnou 
protihlukovou stěnou. V následující kapitole týkající se vlivů na ovzduší je provedeno 
vyhodnocení provozu recyklační linky ve vybrané lokalitě z jejich příspěvků k imisní 
zátěži tuhých znečišťujících látek.¨ 

Vyhodnocení příspěvků k imisní zátěži v souvislosti s provozem recyklační základny 

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na 
program SYMOS 97, verze 2003  na základě registrační karty z měsíce února 2003. 
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Předmětem předkládané rozptylové studie je vyhodnocení změn imisní situace 
v území vyvolané zdrojem znečištění v souvislosti s provozem recyklační stanice při 
Elektrifikaci trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov státní hranice. Vyhodnocení je 
provedeno ve vztahu k nejbližšímu okolí umístění této stanice.  
Výpočet imisní zátěže byl řešen pro 1 navrhované umístění recyklační stanice podél 
trati. Výpočet  vychází ze vstupních podkladů, které byly zadány objednatelem a 
upraveny pro využití výpočtovým programem SYMOS 97, verze 2003. Výpočet 
znečištění byl proveden pro tuhé látky jako frakci PM10 -  rozhodující polutant spojený 
s provozem výše uvedených recyklačních stanic. 
Výsledky výpočtů jsou prezentovány v tabulkové a mapové formě  znázorňujících 
rozložení  imisní zátěže z hlediska příspěvků ke krátkodobým a ročním průměrným 
koncentracím v imisní zátěži tuhých znečišťujících látek.  
Výpočet byl proveden ve výpočtové nepravidelné čtvercové síti o kroku 100 m, která 
představuje celkem 121 výpočtových bodů.   
Prostor recyklační základny dokladuje následující fotodokumentace: 

 

 
Prostor recyklační základny Jablonné nad Orlicí – pohled od železniční vlečky 

Vstupní emise pro výpočet rozptylové studie z provozu recyklační stanice lze 
charakterizovat následovně: 

zdroj emisí emisní tok fond pracovní doby výška zdroje 
Nakladač 0,04 g/s 6 hod/den 2 m 

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

Frakce PM10 se podílí na emisích z 80%. 
Ve výpočtu se uvažuje s provozem stanice maximálně 365 dní na jednom místě (jako 
nejhorší možný stav). 
Pro výpočet rozptylové studie byl použit odhad větrné růžice pro 5 tříd stability a 3 
rychlosti větru zpracovaný ČHMÚ (originál růžice je dostupný u zpracovatele 
oznámení). Základní parametry této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a 
v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2003: 
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Jablonné nad Orlicí 
 

 
 

Tabulka hodnot vě trné růžice 
 
 [m/s] N NE E SE S SW W NW CALM Součet  

 
 I.tř. v=1.7  0,41 1,63 1,57 0,56 0,31 0,51 0,68 0,41 2,42 8,5  
 II.tř. v=1.7  0,68 1,79 1,27 1,1 0,99 1,09 1,78 1,46 4,29 14,45  
 II.tř. v=5  0,1 0,14 0,24 0,29 0,26 0,27 0,31 0,25 0 1,86  
 III.tř. v=1.7  0,75 0,92 1,25 1,42 0,57 0,72 1,16 1,18 1,73 9,7  
 III.tř. v=5  1,07 1,8 2,57 2,52 1,16 1,53 3,92 2,84 0 17,41  
 III.tř. v=11  0,22 0,05 0,56 0,64 0,36 0,73 2,08 0,92 0 5,56  
 IV.tř. v=1.7  1,11 1,09 0,88 1,46 0,81 0,91 1,34 1,41 2,75 11,76  
 IV.tř. v=5  1,06 1,26 2,35 2,77 1,32 1,8 3,68 2,5 0 16,74  
 IV.tř. v=11  0,14 0,03 0,42 1,38 0,74 0,35 1,24 0,6 0 4,9  
 V.tř. v=1.7  0,46 0,55 0,58 0,49 0,65 0,52 0,69 0,7 0,8 5,44  
 V.tř. v=5  0,2 0,24 0,43 0,67 0,74 0,56 0,52 0,32 0 3,68  
             
 Sum (Graf) 6,2 9,5 12,12 13,3 7,91 8,99 17,4 12,59 11,99 100/100  
 
 
 

V roce 1998 doporučilo MŽP ČR metodiku SYMOS'97 k použití pro výpočty znečištění 
ovzduší ze stacionárních zdrojů. Popis metodiky byl vydán v dubnu 1998 ve věstníku 
MŽP, částka 3. Vstupní údaje i forma výsledků výpočtu v metodice SYMOS'97 byly 
přizpůsobené tehdy platné legislativě, aby byly na minimum omezené problémy 
s používáním metodiky v praxi a aby výsledky byly přímo srovnatelné s platnými 
imisními limity a přípustnými koncentracemi znečišťujících látek v ovzduší. 
V souvislosti s předpokládaným vstupem ČR do EU se legislativa v oboru životního 
prostředí přizpůsobuje platným evropským předpisům a proto v ní vznikají změny, na 
které musí reagovat i metodika výpočtu znečištění ovzduší, má-li vést i nadále 
k výsledkům snadno použitelným v běžné praxi. Tuto možnost poskytuje upravená 
metodika SYMOS 97, verze 2003, která byla použita pro předložený výpočet. 
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Imisní limity a meze tolerance pro suspendované částice (PM10)*** 
Hodnoty imisních limitů jsou vyjádřeny v μg.m-3 a vztahují se na standardní podmínky 
- objem přepočtený na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kPa.  

Účel vyhlášení Parametr / Doba 
průměrování 

Hodnota imisního limitu Mez tolerance Datum, do 
něhož musí být 

limit splněn 
1. Ochrana  zdraví lidí -
I.etapa 
 

Aritmetický průměr /  
24 hodin 

50 μg.m-3 PM10, nesmí 
být překročena více než 
35krát za kalendářní rok 

15 μg.m-3  
(30 %)* 

1. 1. 2005 

2. Ochrana  zdraví lidí -
I.etapa 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

40 μg.m-3 PM10  4,8 μg.m-3  
(12 %)* 

1. 1. 2005 

1. Ochrana zdraví lidí -
II.etapa1) 

Aritmetický průměr /  
24 hodin 

50 μg.m-3 PM10, nesmí 
být překročena více než 
7 krát za kalendářní rok 

Bude odvozena ze 
získaných údajů a 
bude ekvivalentní 
limitním hodnotám 
pro I. etapu  

1. 1. 2010 

2. Ochrana zdraví lidí -
II.etapa1) 

Aritmetický průměr / 
Kalendářní rok 

20 μg.m-3 PM10  10 μg.m-3 (50 %) 
1. ledna.2005** 

1. 1. 2010 

 
Poznámka: 
1) Uvedené indikativní hodnoty podléhají přezkoumání s ohledem na nově přijaté směrné informace o 
účincích na zdraví a životní prostředí, technickou proveditelnost a zkušenosti s uplatňováním limitních 
hodnot v etapě I.  
mez tolerance se bude od 1. ledna  2003 snižovat tak, aby dosáhla 1. ledna 2005 nulové hodnoty. V 
letech 2003 až 2004 budou  meze tolerance následující 

 2003 2004 
Pro 24 hodin 10 μg.m-3 5 μg.m-3 
Pro kalendářní rok 3,2 μg.m-3 1,6 μg.m-3 

** mez tolerance se bude od 1. ledna 2006 lineárně snižovat - každých 12 měsíců tak, aby dosáhla 1. 
ledna 2010 nulové hodnoty.  V letech 2006 až 2009 budou meze tolerance následující 
 

 2006 2007 2008 2009 
Pro kalendářní rok 8 μg.m-3 6 μg.m-3 4 μg.m-3 2 μg.m-3 
 *** K měření koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze použít  také metodu  stanovení 
celkového prašného aerosolu (total suspended particulates) při přepočtu za použití koeficientu 0,8. 
Koncentrace jemných suspendovaných částic frakce PM2,5 se  hodnotí z hlediska ročního aritmetického 
průměru, ročního mediánu, ročního  98. percentilu a ročního maxima z dvacetičtyřhodinových 
průměrných hodnot. 
 
Výsledky výpočtů modelových koncentrací pomocí programu SYMOS97‘ verze 2003 
jsou sumarizovány v tabulkách a mapových zobrazeních jednotlivých polutantů a 
charakteristik, a to jak pro body ve zvolené výpočtové síti. 
Obsah tabulky pro počítaný polutant je následující:  
první řádek:  
číslo výpočtového bodu 
druhý řádek:  
vypočtená charakteristika polutantu dle následující tabulky: 

Polutant Hodnocená charakteristika 
PM10 Aritmetický průměr / 24 hodin 

Aritmetický průměr /1 rok 
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 (μg.m-3)  k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
 

  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 

1000 14,383814 15,879669 17,059932 18,091379 18,545524 18,681511 18,432629 17,601313 16,677629 15,384472 14,181116
  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

900 15,856577 17,621840 19,125392 20,551971 21,460260 21,745063 21,213944 20,203024 18,768747 17,083024 15,492235
  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

800 17,288287 19,392234 21,342234 23,086971 24,670062 25,244799 24,167168 22,768813 20,823944 18,589142 16,618616
  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

700 18,422366 21,006116 23,464142 27,607891 31,387298 32,513680 30,507233 26,165917 22,494273 20,046510 17,801445
  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

600 19,353747 21,945194 25,934996 32,277627 39,307889 48,868020 37,144929 30,386641 24,126115 21,195984 18,545524
  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

500 19,523089 22,666181 27,453944 34,237890 71,087753 215,041352 49,019401 32,523943 25,450062 21,675786 18,904734
  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

400 19,515392 22,247957 26,622628 33,357824 47,382428 71,087753 39,338679 31,297496 24,744470 21,352497 18,712300
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

300 18,812366 21,393550 23,949076 29,157628 33,124338 34,417495 32,395653 27,376970 23,197299 20,577629 17,878419
  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

200 17,575655 19,818155 22,081181 23,936247 26,499470 27,443680 25,955523 23,433352 21,478221 19,153616 17,026577
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

100 16,264537 18,117037 19,802760 21,157497 22,322365 22,430128 22,137629 20,829076 19,125392 17,493550 15,702629
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 14,971380 16,333814 17,652629 18,702037 19,461510 19,738616 19,138221 18,507037 17,285721 15,918156 14,594209
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Tab.: Příspěvky k imisní zátěži frakce PM10 (μg.m-3)  k ročnímu  aritmetickému průměru 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 

1000 0,028865 0,032072 0,038487 0,041694 0,048109 0,057730 0,076974 0,089803 0,096217 0,096217 0,089803
  100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

900 0,032072 0,038487 0,044901 0,054523 0,060937 0,073766 0,105839 0,125082 0,128289 0,121875 0,105839
  89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

800 0,041694 0,044901 0,054523 0,067352 0,080181 0,105839 0,163569 0,186020 0,176398 0,147533 0,118668
  78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 

700 0,051316 0,060937 0,070559 0,083388 0,109046 0,160362 0,282237 0,285444 0,221299 0,169984 0,131497
  67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 

600 0,060937 0,073766 0,096217 0,118668 0,137911 0,301480 0,561266 0,381661 0,259786 0,189227 0,144326
  56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 

500 0,070559 0,093010 0,128289 0,186020 0,339967 2,152056 0,811431 0,436184 0,279030 0,195641 0,144326
  45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 

400 0,096217 0,134704 0,211678 0,388076 0,853125 0,339967 0,346382 0,295066 0,218092 0,163569 0,128289
  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

300 0,115461 0,166776 0,256579 0,400905 0,368832 0,160362 0,166776 0,157155 0,144326 0,121875 0,102632
  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

200 0,128289 0,176398 0,237335 0,250164 0,195641 0,105839 0,109046 0,099424 0,093010 0,086595 0,080181
  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

100 0,125082 0,160362 0,169984 0,160362 0,121875 0,076974 0,076974 0,073766 0,067352 0,060937 0,060937
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
0 0,115461 0,125082 0,121875 0,109046 0,083388 0,057730 0,057730 0,057730 0,051316 0,048109 0,044901
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Z výsledků výpočtu vyplývá, že i při teoretické variantě představující provoz recyklační 
linky v průběhu 1 roku (což je teoretický stav, který nenastane, neboť provoz 
recyklační linky bude probíhat v závislosti na zhotoviteli stavby několik týdnů) 
nepřekročí příspěvky k ročnímu aritmetickému průměru 3 μg.m-3. Na hranicích 
prostoru recyklační základny se i příspěvky k 24 hodinovému aritmetickému průměru 
budou pohybovat pod imisním limitem. Výpočet prokázal, že provoz recyklační linky 
bude znamenat pochopitelně určité  dočasné příspěvky k imisnímu pozadí 
v bezprostředním okolí recyklační linky, příspěvky ve vztahu k nejbližší obytné 
zástavbě pak jsou pod 24 hodinovým imisním limitem. 
Plošné zdroje 

Zařízení stavenišť 
V rámci  vypracování přípravné dokumentace byly vytipovány pozemky, které jsou 
určeny jako možné plochy pro zařízení staveniště. Plochy ZS jsou navrženy 
v rozhodující míře na pozemcích ČD. Pouze u objektů umělých staveb jsou navrženy 
plochy ZS i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví ČD. Tyto plochy budou sloužit 
k příjezdům k objektům a ke skladování materiálu a k odstavení mechanizmů. 
Přehled předpokládaných ploch ZS: 
Návrhy zařízení stanovišť většinou souvisí s pracemi na propustcích, mostech a 
přejezdech, respektive při výstavbě protihlukových stěn. V následujícím přehledu je 
uveden předpokládaný seznam zařízení stavenišť uvažovaných v rámci 
předkládaného záměru: 
Letohrad – Jablonné: 

 ZS.02.1  propustek v km 91.228 
 ZS.02.2  přejezd v km 91.270 
 ZS.02.3  přejezd v km 91.270 
 ZS.02.4  přejezd v km 91.270 
 ZS.02.5  propustek v km 91.379 
 ZS.02.6  propustek v km 91.528 
 ZS.02.7  přejezd v km 91.644 
 ZS.02.8  přejezd v km 91.644 
 ZS.02.9  most v km 91.660 
 ZS.02.10  most v km 91.660 
 ZS.02.11  most v km 91.660 
 ZS.02.12  most v km 91.660 
 ZS.02.13  propustek v km 91.810 
 ZS.02.14  most v km 91.852 
 ZS.02.15  most v km 91.852 
 ZS.02.16  most v km 91.852 
 ZS.02.17  přejezd v km 91.982 
 ZS.02.18  přejezd v km 91.982 
 ZS.02.19  přejezd v km 91.982 
 ZS.02.20  přejezd v km 91.982 
 ZS.02.21  propustek v km 92.085 
 ZS.02.22  přejezd v km 92.085 
 ZS.02.23  protihluková stěna 
 ZS.02.24  propustek v km 92.117 
 ZS.02.25  propustek v km 92.117 
 ZS.02.26  propustek v km 92.117 
 ZS.02.27  propustek v km 92.117 
 ZS.02.28  přejezd v km 93.077 
 ZS.02.29  přejezd v km 93.077 
 ZS.02.30  přejezd v km 93.077 
 ZS.02.31  propustek v km 93.098 
 ZS.02.32  propustek v km 93.098 
 ZS.02.33  přejezd v km 93.455 
 ZS.02.34  přejezd v km 93.455 
 ZS.02.35  přejezd v km 93.455 
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 ZS.02.36  propustek v km 93.592 
 ZS.02.37  propustek v km 93.764 
 ZS.02.38  propustek v km 94.191 
 ZS.02.39  nadjezd v km 94.850 
 ZS.02.40  propustek v km 95.005 
 ZS.02.41  protihluková stěna 
 ZS.02.42  most v km 95.951 
 ZS.02.43  propustek v km 96.399 
 ZS.02.44  propustek v km 96.752 
 ZS.02.45  přejezd v km 96.991 
 ZS.02.46  most v km 97.018 
 ZS.02.47  most v km 97.018 
 ZS.02.48  přejezd v km 97.343 
 ZS.02.49  přejezd v km 97.343 
 ZS.02.50  propustek v km 97.540 
 ZS.02.51  propustek v km 97.641 
 ZS.02.52  propustek v km 97.952 
 ZS.02.53  propustek v km 98.091 
 ZS.02.54  propustek v km 98.157 
 ZS.02.55  stanice recyklace skládky 
 ZS.02.56  přejezd v km 98.472 
 ZS.02.57  přejezd v km 98.472 

žst. Jablonné: 
 ZS.03.1  propustek v km 98.650 
 ZS.03.2  propustek v km 98.936 

Jablonné – Těchonín: 
 ZS.04.1  propustek v km 99,619 
 ZS.04.2  přejezd v km 99.777 
 ZS.04.3  most v km 99.954 
 ZS.04.4  přejezd v km 100.180 
 ZS.04.5  přejezd v km 100.180 
 ZS.04.6  propustek v km 100.088 
 ZS.04.7  propustek v km 100.613 
 ZS.04.8  propustek v km 100.711 
 ZS.04.9  propustek v km 100.836 
 ZS.04.10  propustek v km 101.913 
 ZS.04.11  přejezd v km 101.986 
 ZS.04.12  most v km 102.234 
 ZS.04.13  přejezd v km 102.506 
 ZS.04.14  přejezd v km 102.506 
 ZS.04.15  propustek v km 103.076 
 ZS.04.16  propustek v km 103.787 

výhybna Těchonín: 
 ZS.05.1  propustek v km 104.201 
 ZS.05.2  propustek v km 104.594 
 ZS.05.3  protihluková stěna 
 ZS.05.4  nástupiště 

Těchonín – Lichkov: 
 ZS.06.1  most v km 104.952 
 ZS.06.2  propustek v km 105.082 
 ZS.06.3  propustek v km 105.453 
 ZS.06.4  propustek v km 105.990 
 ZS.06.5  přejezd v km 106.090 
 ZS.06.6  protihluková stěna 
 ZS.06.7  přejezd v km 106.414 
 ZS.06.8  propustek v km 106.454 
 ZS.06.9  propustek v km 106.626 
 ZS.06.10  propustek v km 106,747 
 ZS.06.11  přejezd v km 107.091 
 ZS.06.12  propustek v km 107.120 
 ZS.06.13  propustek v km 107.250 
 ZS.06.14  propustek v km 107.490 
 ZS.06.15  propustek v km 107.875 
 ZS.06.16  přejezd v km 108.221 
 ZS.06.17  propustek v km 108.263 
 ZS.06.18  protihluková stěna 
 ZS.06.19  most v km 108.800 
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 ZS.06.20  propustek v km 108.879 
 ZS.06.21  přejezd v km 109.134 
 ZS.06.22  propustek v km 109.256 
 ZS.06.23  přejezd v km 109.788 
 ZS.06.24  přejezd v km 110.091 

žst. Lichkov: 
           ZS.07.1  most v km 110.604 
 ZS.07.2  propustek v km 110.667 
 ZS.07.3  propustek v km 110.891 
 ZS.07.4  propustek v km 110.891 
 ZS.07.5  propustek v km 111.330 
 ZS.07.6  propustek v km 111.330 
 ZS.07.7  propustek v km 111.500 
 ZS.07.8  propustek v km 111.500 
 ZS.07.9  přejezd v km 111.596 
 ZS.07.10  propustek v km 111.635 
 ZS.07.11  propustek v km 111.635 

Lichkov – státní hranice: 
 ZS.08.1  propustek v km 111.900 
 ZS.08.2  přejezd v km 112.368 
 ZS.08.3  propustek v km 112.400 
 ZS.08.4  propustek v km 112.400 
 ZS.08.5  propustek v km 112.708 
 ZS.08.6  propustek v km 112.708 
 ZS.08.7  SpS 3 kV 

Přesnější rozsah ploch bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace a při 
výběrovém dodavatelském řízení. Z hlediska ploch, které budou používány jako 
zařízení staveniště lze požadovat respektování obecných požadavků vedoucích k 
omezení sekundární prašnosti tak, jak jsou uvedeny v závěru této kapitoly. 
 
Liniové zdroje 

Přeprava stavebních hmot a odpadů po komunikacích 
Narušení faktorů pohody z hlediska zejména sekundární prašnosti, ale i hluku se 
může projevit v etapě výstavby ve spojení s přepravou těch objemů stavebních 
materiálů respektive odpadů, které nebudou přepravovány po železnici. V době 
zpracování předkládaného oznámení  nebylo možné objektivně určit rozhodující 
přepravní trasy ani objemy přepravovaných materiálů mimo nejbližší okolí 
elektrifikované trati. 
Problematickými se mohou stát především případné přepravní trasy bezprostředně 
související  s obytnou zástavbou. Z hlediska vlivů na životní prostředí je v zásadě 
pouze možné doporučit respektování následujících opatření, která by měla eliminovat  
jak negativní dopady stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo pro 
etapu výstavby vyvolané nároky na použití vybraných komunikací.  
Z hlediska emisí z liniových zdrojů je modelově uvažováno na základě výše 
uvedených bilancí s nutností transportu celkem cca 230 000 tun. V bilanci emisí je 
uvažováno se skutečností, že tento objem bude přepravován po silnicích, což lze 
považovat za vyhodnocení vlivu na hranici bezpečnosti výsledků a závěrů týkajících 
se tohoto bodu (protože většina přepravovaných materiálů by měla být realizována po 
železnici). Stavba by měla dle obdobných zkušeností ze staveb jiných koridorů trvat 
27 měsíců, t.j. cca 540 pracovních dnů. Výpočet počtu pohybů automobilů ve vztahu k 
uvedenému množství vychází z úvahy, že se nebude jednat o průměrné pohyby 
nákladních automobilů v průběhu celého období stavebních  prací, ale že odvoz 
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rozhodujícího objemu materiálu bude probíhat v kratším období cca 400 pracovních 
dnů, což lze považovat za nejhorší možný stav. Při tomto předpokladu bude za den 
odváženo cca 575 tun což při průměrné nakládce 12 tun představuje celkem 96 
pohybů nákladních automobilů v pracovní době (16 hod.). Při jejich 100% vytížení to 
představuje cca 6 pohybů TNA/hod. Upřesnění těchto údajů a stanovení četnosti 
dopravy v průběhu celé etapy výstavby bude možno provést až v rámci zpracování 
prováděcích projektů stavby, kdy bude určen dodavatel stavby a dále budou určeny 
druhy a množství jednotlivých materiálů a dodávek strojního zařízení. Pro orientační 
výpočet sumy emisí, kdy není objektivně možné predikovat předpokládané ujeté 
vzdálenosti, lze jako nejhorší možný stav uvést na základě emisních faktorů pro těžké 
nákladní automobily v roce 2005  denní produkci emisí hlavních znečišťujících látek 
vztažených na 1 km ujeté vzdálenosti. Prezentované emisní faktory a očekávané 
emise jsou uvedeny v kapitole údajů o výstupech. 
V rámci zpracování oznámení bylo provedeno modelové vyhodnocení možných 
příspěvků etapy výstavby k  imisní zátěži v oxidech dusíku. Protože nelze spolehlivě 
stanovit přepravní trasy v této etapě vypracování dokumentace EIA ani objemy 
přepravovaných materiálů po komunikační síti, je výpočet proveden jako příspěvek v 
různých vzdálenostech od komunikace pouze z dopravy dle výše uvedené úvahy. 
Příspěvky  v imisní situaci podél komunikací jsou specifikovány v následující  tabulce. 

Tab.: Výpočet imisní zátěže průměrných hodinových koncentrací NO2 (μg/m3) ve 
stanovených vzdálenostech od     komunikace – etapa výstavby 

  Emise NOx 
( g.s-1.km-1) 

   K max v μg/m3 v kolmé vzdálenosti od komunikace v metrech 
  0 m           5 m       10 m       25 m      50 m      75 m      100 m   150 m    200 m

komunikace 0,0000323 8,428 7,237 6,747 6,397 5,815 5,287 3,524 2,350 1,566

Z uvedených hodnot vyplývá, že realizace záměru by neměla po dobu vlastní 
výstavby znamenat významnější ovlivnění imisních limitů, příspěvek k imisní zátěži je 
však prokazatelný. Příspěvky související s vlastní přepravou materiálů lze  označit za 
málo významné. Pro omezení emisí z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární 
prašnosti jsou předkládanou dokumentací navržena následující opatření: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

• POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štěrku po železnici 

• POV stavby bude respektovat pro transport stavebních materiálů, které nebude možné 
přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou zástavbu 

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

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

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, 
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případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

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

 
Etapa provozu  
V souvislosti s elektrifikací železniční tratě Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov – 
státní hranice dojde ke snížení spotřeby PHM díky většímu podílu vozových souprav 
využívající elektrickou trakci. Pro vyhodnocení bilance spotřeby PHM a následně tedy 
i souvisejících emisí jsou k dispozici údaje o spotřebě PH – motorové nafty pro 
jednotlivé používané lokomotivy, které jsou uvedeny v předcházející části 
předkládaného oznámení. V následujících tabulkách je proveden výpočet příspěvků 
ke krátkodobé a roční průměrné koncentraci NOx, NO2, CO a aldehydů, výpočet je 
proveden pro referenční vzdálenosti 10, 15, 25 a 50 metrů od osy posuzované trati. 

Příspěvky k imisní koncentraci škodlivin (v μg.m-3) v referenčních vzdálenostech – 
stávající stav: 

úsek Letohrad - Jablonné nad Orlicí Jablonné nad orlicí - Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

polutant vzdálenost od osy trati 10 15 25 50 10 15 25 50 10 15 25 50 

NOx - aritmetický průměr 1 rok 1,4150 0,7564 0,4044 0,2162 1,3770 0,7361 0,3935 0,2104 1,0801 0,5774 0,3087 0,1650

NO2 - aritmetický průměr 1 rok 0,2022 0,1081 0,0578 0,0309 0,1968 0,1052 0,0562 0,0301 0,1544 0,0825 0,0441 0,0236

NO2 - aritmetický průměr 1 hod 20,1638 10,7791 5,7623 3,0804 19,6223 10,4897 5,6075 2,9977 15,3915 8,2280 4,3985 2,3513

CO - průměr 8 hod rok 28,0061 14,9714 8,0034 4,2784 27,2540 14,5694 7,7885 4,1635 21,3777 11,4281 6,1092 3,2658

Aldehyd - aritmetický průměr 1 rok 0,5674 0,3033 0,1621 0,0867 0,5521 0,2952 0,1578 0,0843 0,4331 0,2315 0,1238 0,0662

 
Příspěvky k imisní koncentraci škodlivin (v μg.m-3)  v referenčních vzdálenostech – 
výhledový stav: 

úsek Letohrad - Jablonné nad Orlicí Jablonné nad orlicí - Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

polutant vzdálenost od osy trati 10 15 25 50 10 15 25 50 10 15 25 50 

NOx - aritmetický průměr 1 rok 0,3183 0,1701 0,0910 0,0486 0,3015 0,1612 0,0862 0,0461 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

NO2 - aritmetický průměr 1 rok 0,0455 0,0243 0,0130 0,0069 0,0431 0,0230 0,0123 0,0066 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

NO2 - aritmetický průměr 1 hod 4,5355 2,4246 1,2961 0,6929 4,2970 2,2971 1,2280 0,6565 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CO - průměr 8 hod rok 6,2995 3,3676 1,8002 0,9624 5,9683 3,1905 1,7056 0,9118 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Aldehyd - aritmetický průměr 1 rok 0,1276 0,0682 0,0365 0,0195 0,1209 0,0646 0,0346 0,0185 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 
Příspěvky k imisní koncentraci škodlivin (v μg.m-3) v referenčních vzdálenostech – 
příspěvky záměru (znaménko – před hodnotou znamená pokles imisní koncentrace 
škodlivin): 

úsek Letohrad - Jablonné nad Orlicí Jablonné nad orlicí - Lichkov Lichkov - Miedzylesie 

polutant vzdálenost od osy trati 10 15 25 50 10 15 25 50 10 15 25 50 

NOx - aritmetický průměr 1 rok -1,0967 -0,5863 -0,3134 -0,1675 -1,0755 -0,5749 -0,3073 -0,1643 -1,0801 -0,5774 -0,3087 -0,1650

NO2 - aritmetický průměr 1 rok -0,1567 -0,0838 -0,0448 -0,0239 -0,1537 -0,0822 -0,0439 -0,0235 -0,1544 -0,0825 -0,0441 -0,0236

NO2 - aritmetický průměr 1 hod -15,6283 -8,3546 -4,4662 -2,3875 -15,3253 -8,1926 -4,3796 -2,3412 -15,3915 -8,2280 -4,3985 -2,3513

CO - průměr 8 hod rok -21,7066 -11,6039 -6,2032 -3,3161 -21,2857 -11,3789 -6,0829 -3,2518 -21,3777 -11,4281 -6,1092 -3,2658

Aldehyd - aritmetický průměr 1 rok -0,4397 -0,2351 -0,1257 -0,0672 -0,4312 -0,2305 -0,1232 -0,0659 -0,4331 -0,2315 -0,1238 -0,0662
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Z uvedených výsledků je patrné, že elektrizací 1. stavby Letohrad (mimo) – Lichkov 
státní hranice dojde jak ke snížení spotřeby nafty bilancované na úseky uvedené 
v předcházejících tabulkách, tak i ke snížení příspěvků k imisní zátěži 
v charakteristických emisích souvisejících se spalováním nafty. 
Z hlediska velikosti vlivu ve vztahu k ochraně ovzduší lze proto etapu výstavby 
hodnotit jako středně významný a velký vliv související s provozem recyklační 
základny, akceptovatelný z důvodu dočasnosti provozu tohoto zdroje a jeho situování 
mimo obytnou zástavbu, vlastní etapu výstavby jako vliv středně velký, částečně 
akceptovatelný realizací navržených opatření částečně snižujících negativní dopad 
etapy výstavby. Po realizaci záměru lze vliv elektrifikované tratě označit jako 
významně pozitivní, protože v poměrně přírodovědecky exponovaném území dojde ke 
snížení příspěvků provozu železniční trati k imisní zátěži sledovaných škodlivin, 
sekundárně též ke snížení rizik ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod 
v souvislosti se snížením provozu motorové trakce. 

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

Hluk – etapa výstavby 

Na úrovni předkládaného oznámení  sice lze specifikovat rozhodující zdroje hluku, 
objektivně obtížné bez znalosti zhotovitele stavby a jeho POV je vyhodnotit etapu 
výstavby z hlediska konkrétní akustické zátěže. Ze znalosti předpokládaných aktivit při 
stavbě však lze i na úrovni oznámení provést vyhodnocení akustické zátěže 
související s provozem recyklační základny. Výpočet akustické zátěže byl řešen 1 
variantě navrhovaného umístění recyklační stanice podél trati. Situování je patrné 
z následujícího mapového podkladu: 
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Pro uvedené umístění stanice byl výpočet proveden jen pro denní dobu, protože se 
neuvažuje s provozem zdrojů v době mezi 22.00 hod. - 06.00 hod. Ve výpočtu 
akustické situace byly ve zvolených výpočtových bodech a variantách zohledněny 
následující zdroje hluku reprezentující recyklační základnu: 
Tab: Přehled stacionárních zdrojů hluku souvisejících s recyklační základnou 
zdroje hluku  hladina akustického tlaku (dB/A) Označení ve výpise programu HLUK+ 
1. recyklační stanice 110 dB v 1 m od zdroje. P1 
2. dopravníkový pás 75 dB v 7,5m od zdroje K1 
3. nakladač  85 dB P2 

V následující části je uveden výpis z programu HLUK+ se zadáním recyklační stanice: 

 
HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HLUKPLUS\STANICE.ZAD               Vytištěno: 7.9.2003 17:59 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
| K1.   OBECNÁ    : Pas                           (Most - šířka 1.0 m) | 
|/1 Krajní body: [   0.0,   0.0] [   5.0,  -5.0] m.      Výška:  5.0 m.| 
|   Odraz od levé stěny: 3.0 dB.  Odraz od pravé stěny: 3.0 dB.        | 
| LAeq v ref. vzdálenosti 7,5 m: 75.0 dB.   Uživ.korekce:  0.0 dB.     | 
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
HLUK+  verze 6.01                       Uzivatel: 5041/ECO-ENVI-CONSULT 
Soubor: C:\HLUKPLUS\STANICE.ZAD               Vytištěno: 7.9.2003 17:59 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|                    P R Ů M Y S L O V É         Z D R O J E             | 
|   
| Zdroj | Obj |     [x ; y]     | výška|  Q |  L2  | Plocha|  Lw  | RMin | 
|       |     |                 |  [m] |    | [dB] |  [m2] | [dB] |  [m] | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
|  P  1 |   0 |     0.0;    0.0 |   5.0| 1.0| 110.0|  1.000| 110.0| 0.28 | 
|  P  2 |   0 |    -1.3;   -3.2 |   2.0| 1.0|  85.0|  1.000|  85.0| 0.28 | 
|————————————————————————————————————————————————————————————————————————| 
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Pro výpočet akustické situace v zájmovém území byl použit  programový produkt 
HLUK+, verze 6.01. 
 
Výsledky výpočtu: 

 
 

Jak je z mapového zobrazení zřejmé nedojde k ovlivnění obytné zástavby v okolí 
RZ Jablonné nad Orlicí. 
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Hluk – etapa provozu 

V rámci přípravných prací projektu stavby „ČD, DDC, Elektrizace trati letohrad – 
Lichkov – st. hranice“ byla vypracována akustická studie, která řeší vliv dopravy na 
trati ČD č. 024 TÚ Ústí nad Orlicí – Letohrad v km 0 – 12,860 a TÚ Letohrad – Lichkov 
v km 89,491 – 113,251. Po vypracování akustické studie na celý záměr oznamovatel, 
ČD, DDC, Stavební správa Praha rozhodl o rozdělení stavby, kde předmětem 
předkládaného oznámení je tzv. 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st. hranice. 
Celá akustická studie posuzuje hlukové poměry a návrh opatření pro následující 
dotčené obce a lokality: 

1. Širá trať – domy v majetku ČD 
2. Ústí nad Orlicí 
3. Dolní Libchavy 
4. Oldřichovice 
5. Černovír 
6. Lanšperk 
7. Hnátnice 
8. Dolní Dobrouč 
9. Letohrad 
10. Orlice 
11. Verměřovice 
12. Jablonné nad Orlicí 
13. Těchonín 
14. Celné 
15. Mladkov 
16. Lichkov 

Pro zachování konzistentnosti akustické studie v návaznosti na vstupy do 
výpočtu atd. považuje zpracovatelský tým oznámení za vhodné ponechat v Příloze č. 
6 akustickou studii pro úsek Letohrad (mimo) – Lichkov, st. hranice s tím, že 
zůstávající zachovány veškeré vstupy do akustické studie a  jsou komentovány části, 
týkající se posouzení hlukových poměrů 1. stavby Letohrad (mimo – státní hranice). 
Pro řešený úsek 1. stavby Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice jsou z výše 
uvedených lokalit aktuální následující lokality: 

1. Širá trať – domy v majetku ČD, traťový úsek Letohrad – Lichkov st.hranice  
      od km  90,97 
9.   Letohrad – část, od km 90.975   
10. Orlice 
11. Verměřovice 
12. Jablonné nad Orlicí 
13. Těchonín 
14. Celné 
15. Mladkov 
16. Lichkov 
 

Návrhy protihlukových opatření na základě vypracované přípravné dokumentace byly 
předběžně odsouhlaseny orgánem ochrany veřejného zdraví, jak je patrné 
z následujícího záznamu  z této konzultace: 
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V rámci přípravných prací za účelem prověření stížností občanů z Letohradu – Kunčic, 
Mladkova a Lichkova, jakož i jako podklad pro vyhodnocení akustické situace bylo 
v řešeném úseku železniční trati provedeno terénní ověřovací měření stávající 
akustické situace v území (viz Příloha č.7), která je součástí předkládaného 
oznámení. 
Z vypracované akustické studie vyplývají následující skutečnosti: 
1. Širá trať – domy v majetku ČD, traťový úsek Letohrad (mimo) – Lichkov st.hranice od 
km  90,975 

Z vypracované akustické studie vyplývají následující skutečnosti: 
V traťovém úseku Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice, se jedná o následující 
objekty: 

 Letohrad – strážní domek, km 91,637 
 Letohrad – strážní domek, km 93,451 
 Verměřovice – strážní domek, km 95,041 
 Verměřovice – strážní domek, km 96,977 
 Jablonné nad Orlicí – strážní domek, km 99,013 
 Jablonné nad Orlicí – výpravní budova, km 99,272 
 Jablonné nad Orlicí – strážní dvojdomek, km 99,504 
 Mladkov – obytný dům, km 108,168 
 Lichkov – strážní domek, km 109,798 
 Lichkov – strážní domek, km 110,654 
 Lichkov – výpravní budova, km 110,821 
 Lichkov – výhybkářský domek, km 111,370 
 Lichkov – strážní domek, km 112,398 

Uvedené objekty jsou situovány v těsné blízkosti kolejiště. Hladiny akustického tlaku 
A dosahují hodnot cca 65 dB v noci. Všechny objekty jsou situovány v ochranném 
pásmu dráhy.  U objektů s obytnými prostory ve stanicích se navrhují individuální 
protihluková opatření. Navrhují se výměny s maximální dosažitelnou neprůzvučností. 
Lze předpokládat, že LAeq,T=30 dB nebude v noci v těchto objektech dosažena. Pro 
jejich situování v těsné blízkosti kolejiště v těchto objektech není možno pouhými 
výměnami oken zajistit podmínky vyhovující požadavkům NV 502/2000 Sb. Pro 
strážní domky lze konstatovat, že potřebné stavební úpravy typu přestěn apod. 
obvykle naprosto neodpovídají charakteru a stavu ošetřovaných objektů. V rámci 
další projektové přípravy bude proto pravděpodobně nezbytné řešit změnu funkčního 
využití těchto objektů. 

 
9. Letohrad – část, tú Letohrad – Lichkov : od km 90.975   

V této části traťového úseku Letohrad (mimo) – Lichkov  je navrhována PHS vpravo 
od přejezdu v km 91,647 po km 92,400 s přerušením pro přejezd v km 91,982. Výška 
stěny 2 m, provedení absorpční, zčásti absorpční oboustranně. Pro nadlimitně 
exponované objekty mimo stěnu jsou navržena individuální protihluková opatření 
v závislosti na neprůzvučnosti jejich obvodových plášťů. 
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10. Orlice 

Přestože Orlice tvoří samostatné katastrální území, hlukové účinky provozu ČD je 
nutno posuzovat společně s částí Letohrad – Kunčice. Zástavba Orlice plynule 
navazuje na levostrannou zástavbu Letohrad - žst. a od Kunčice je oddělena právě 
tratí. Pro ověření modelu zde bylo provedeno přímé akustické měření – viz měřící bod 
č. 1 v příloze č. 7. Z technických důvodů není možné navrhnout stěny do úseků 
s množstvím blízko sebe situovaných přejezdů, z nichž některé jsou šikmé. Potřebná 
přerušení pro dodržení rozhledových poměrů jsou příliš velká a účinnost stěny 
prakticky anulují. U všech nadměrně exponovaných objektů se navrhují individuální 
protihluková opatření v závislosti na neprůzvučnosti jejich obvodových plášťů. 
 
11. Verměřovice 

Obec je situována pod tratí ve svažitém terénu, pouze malá část zástavby se přibližuje 
ke trati a zasahuje do ochranného pásma dráhy. Řada domů je zde situována 
rovnoběžně s tratí těsně za hranicí ochranného pásma dráhy. Navrhuje se 
protihluková stěna vpravo od zastávky Verměřovice v km 95,039 do km 95,327 
k ocelovému mostu přes orlici o výšce 2 m v provedení reflexní. U všech nadměrně 
exponovaných objektů v ochranném pásmu dráhy mimo působnost stěny se navrhují 
individuální protihluková opatření v závislosti na neprůzvučnosti jejich obvodových 
plášťů. 

 
12. Jablonné nad Orlicí 

Obec je položena ve značně členitém terénu podél Tiché Orlice, žst. a průmyslová 
část obce s příslušnou městskou zástavbou j situováno v její nivě, ale profil zástavby 
podél trati je silně proměnlivý. Historické jádro obce je mimo dosah hlukových účinků 
trati. Okolí tvoří zalesněné prudce stoupající stráně, do nichž se rozrostla nová 
zástavba rodinných domů Kolonie v blízkosti přejezdu km 98,472 a kolonií chatovou, 
obojí v OPD a jeho blízkosti. Vzhledem k uvedené proměnlivosti a členitosti terénu 
bylo posouzení řešeno modelováním menších celků a doplněno výsledky přímých 
akustických měření, jejichž protokoly jsou doloženy v příloze 7 předkládaného 
oznámení. V akustické studii, která byla doložena projektovou organizací, jsou pro 
objekty skupiny RD Kolonie navržena IPO v závislosti na neprůzvučnosti jejich 
obvodových plášťů. Průzkum neprůzvučnosti obvodových plášťů bude proveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
V hlukové studii je konstatováno, že pro zahrádky s chatami se ochrana nenavrhuje. 
Dodržení limitní hodnoty 30 dB ve smyslu NV 502/2000 Sb. v dřevěných chatách není 
technicky proveditelné. Tyto limitní hodnoty hluku jsou dle akustické studie podle vyhl. 
502/2000 definovány ve stavbách pro bydlení a ve stavbách občanského vybavení. 
S přihlédnutím k ustanovení § 139 b/ad 5 stavebního zákona, který rozlišuje zvlášť 
stavby pro bydlení a samostatně stavby pro individuální rekreaci, lze vyvodit, že 
požadavek dodržení limitní hladiny se na dotčenou chatovou zástavbu nevztahuje. 
Z hlediska  zpracovatele oznámení lze upozornit, že uvedené konstatování 
zpracovatelů akustické studie nelze z hlediska výkladu NV 502/2000 akceptovat, 
protože i ochrana území je předmětem legislativní ochrany. V této souvislosti jsou také 
z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu formulována příslušná 
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doporučení směřující i k zajištění ochrany  rekreačních objektů v k.ú. Jablonné nad 
Orlicí. 
 
13. Těchonín 

Obec se rozkládá podél Těchonínského potoka kolmo na trať. K výhybně Těchonín 
zasahuje jen zčásti, a to rodinnými domky situovanými jak v OPD, tak za jeho hranicí. 
Trať je vedena po poměrně vysokém náspu. Vlastní jádro obce se nalézá ve 
vzdálenosti cca 400 m, to je mimo hlukové účinky provozu ČD. V této výpočtové 
oblasti je navrhována protihluková stěna vlevo v km 104,850 – 105,356, provedení 
absorpční, výška 2 m/TK. Pro veškerou ostatní nadlimitně exponovanou zástavbu se 
dále navrhují IPO v závislosti na Rw plášťů dotčených objektů. Průzkum 
neprůzvučnosti obvodových plášťů bude prověřen v dalším stupni PD. 

14. Celné 

Obec je položena v údolní nivě Tiché Orlice, trať sleduje tok na náspu nad levou částí 
obce, pravá část je situována do kopců, tedy nad tratí. Okolní stráně jsou sevřené a 
zalesněné. Zástavbu tvoří jednak venkovská stavení, nověji v blízkosti trati i rodinné 
domy – jak v OPD, tak i mimo ně. Je navrhována protihluková stěna vlevo, provedení 
absorpční, výška 2 m/TK, od přejezdu v km 106,095 po propustek 106,743 
s přerušením pro přejezd v km 106,414. Pro veškerou ostatní nadlimitně exponovanou 
zástavbu se dále navrhují individuální protihluková opatření v závislosti na Rw plášťů 
dotčených objektů. Průzkum neprůzvučnosti obvodových plášťů bude prověřen 
v dalším stupni PD. 

15. Mladkov 

V Mladkově trať míjí obec po úbočí Mlýnského vrchu, do něhož je v km 108,560 – 
108,660 částečně zaříznuta. Za tímto zářezem jsou situovány dva mosty 
bezprostředně za sebou, jeden z toho ocelový s přímo pojížděnou konstrukcí přes 
Orlici a druhý klenutý přes cestu. Pod těmito mosty je v hlubokém údolí situována 
skupina obytných objektů, některé z nich v OPD. Ostatní část obce je situována od 
trati vlevo, rovněž v hloubce pod tratí. K doplnění výpočtů bylo provedeno přímé 
akustické měření přes údolí proti zastávce Mladkov – viz protokol, měřicí bod č. 6. 
Navrhuje se protihluková stěna absorpční, výška 2m/TK, v km cca 108,662 – 108,839, 
vedená přes dva mosty. Pro ostatní nadlimitně exponovanou zástavbu se dále 
navrhují individuální protihluková opatření v závislosti na Rw plášťů dotčených objektů. 
Průzkum neprůzvučnosti obvodových plášťů bude prověřen v dalším stupni PD. 
Zástavba rodinných domů situovaných proti zastávce Mladkov je ovlivněna vysokým 
výkonem motorových lokomotiv ve stoupání. Skutečný pokles vlivem změny trakce 
v kopcovitém terénu se doporučuje prověřit měřením ve zkušebním provozu. 

16. Lichkov 

Trať a žst. Lichkov je vedena úbočím Dvorského kopce a svou polohou tak převyšuje 
centrální obec, leží podél Orlice. Část rozptýlené zástavby je předsunuta směrem 
k Mladkovu po obou stranách trati. Pro veškerou nadlimitně exponovanou zástavbu se 
dále navrhují individuální protihluková opatření v závislosti na Rw plášťů dotčených 
objektů. Průzkum neprůzvučnosti obvodových plášťů bude prověřen v dalším stupni 
PD. 
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Souhrn návrhů protihlukových stěn 
Na základě provedeného měření stávajících hlukových poměrů, vyhodnocení a 
výpočtů výhledového hlukového zatížení byla navržena následující konkrétní 
protihluková opatření: 
protihlukové stěny: Letohrad   km   91,647 – 92,400  vpravo 
   Verměřovice   km   95,039 – 95,327  vpravo 
   Těchonín   km 104,850-105,356  vlevo 
   Celné    km 106,095-106,743  vlevo 
   Mladkov   km 108,662-108,839  vpravo 
 
Protihlukové stěny se navrhují ve městech a v obcích v místech se souvislou obytnou 
zástavbou podél trati 
Individuální hluková opatření u exponovaných objektů – jedná se především o výměnu 
oken za taková, která zajistí dodržení limitní hladiny hluku v obytných místnostech. 
Individuální protihluková opatření jsou navržena ve Verměřovicích, v Jablonném nad 
Orlicí, Těchoníně, Celném, v Mladkově a v Lichkově. Individuální protihluková 
opatření se navrhují tam, kde není útlum protihlukovou stěnou dostatečný, nebo 
v místech, kde není možné z technických důvodů výstavbu protihlukové stěny 
zrealizovat, příp. tam, kde by stavba PHS byla výrazně neekonomická (ochrana 
jednoho objektu apod.). 
V případě realizace záměru včetně realizace navrhovaných protihlukových opatření 
lze vliv hluku označit za středně významný. V této souvislosti jsou navržena 
následující doporučení pro etapu výstavby a provozu: 
Závěr k problematice imisní a hlukové zátěže v etapě výstavby 
Na základě výše uvedených skutečností považujeme za vhodné pro eliminaci výše 
uvedených potenciálních negativních vlivů respektování následujících doporučení: 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i 

specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na 
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních a 
progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných 
technologií) 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, 
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

• součástí dokumentace pro územní řízení musí být proveden výpočet hluku ze stavební 
činnosti a event. návrh protihlukových opatření; hodnota hladiny akustického tlaku A ze 
stavební činnosti nesmí překročit v době od 7,00 hod. – 21.00 hod. LAeq,T = 65 dB 

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

• veškeré stavební práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou 
uskutečňovány v obytné zástavbě pouze v denní době 
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• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky 
v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními akustickými 
zástěnami 

• v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

Závěr k akustické studii a problematice hluku v rámci provozu: 
Při realizaci navržených protihlukových opatření lze vliv hluku z hlediska velikosti a 
významnosti označit za akceptovatelný, protože vzhledem k modernizaci železniční 
trati dojde  ke zlepšení hlukové situace u obytných objektů. V konkrétních případech, 
kde byly prokázány výpočtem hodnoty nad platnými hygienickými limity jsou navržena 
již konkretizovaná protihluková opatření.  Tato jsou podrobněji komentována 
v příslušné kapitole předkládaného oznámení.  
V doporučeních tohoto materiálu je v rámci problematiky akustické situace v území 
navrženo následující opatření:  
• pro dokumentaci k územnímu řízení zpracovat podrobnou akustickou studii pro jednotlivé 

lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových opatření s doložením 
jejich účinnosti; součástí dokumentace pro územní řízení musí být konkrétní návrh 
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu ze železniční dopravy nepřekročí u 
chráněných objektů v denní době 55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, v ochranném pásmu 
dráhy nesmí hladina akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 55 v noci v LAeq,T, dle 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• pro dokumentaci k územnímu řízení zpracovat studii řešící problematiku  vlivu vibrací dle 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• v rámci vypracování  podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s 
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, tak 
i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové oblasti 
měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných  na základě 
řádného stavebního povolení  

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu nově vypracované akustické studie 
respektive individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn 
bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy 
a konkretizaci jednotlivých výpočtových oblastí 

• v rámci další projektové přípravy řešit změnu funkčního využití objektů v majetku ČD 
situovaných v bezprostředním okolí železniční trati v jejím ochranném pásmu, kde nelze 
splnit požadavky NV 502/2000 Sb. 

• po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro ověření závěrů 
hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření; výběr lokalit pro ověřující 
měření bude konzultován s orgánem ochrany veřejného zdraví 
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody 

Vliv na charakter odvodnění oblasti 

Úsek trati Letohrad (mimo) – Lichkov státní hranice prochází prakticky v celé své 
délce územím aluviální nivy řeky Tiché orlice. V rámci řešeného úseku se železniční 
trať kříží s vodními toky následovně: 

 km   91,228 – pravostranný přítok Tiché Orlice 
 km   91,660 – mlýnský náhon 
 km   91,852 – mlýnský náhon 
 km   92,819 – pravostranný přítok Tiché Orlice 
 km   95,306 – Tichá Orlice 
 km   97,018 – Bystřecký potok 
 km   98,650 – levostranný přítok Tiché Orlice 
 km   99,619 – levostranný přítok Tiché Orlice 
 km   99,954 – Orličský potok 
 km 100,836 – levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 101,060 – Jamenský potok 
 km 102,234 – Černovický potok 
 km 104,952 – Těchonínský potok 
 km 107,250 – levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 107,875 – levostranný přítok Tiché Orlice 
 km 108,770 – Tichá Orlice 
 km 110,604 – pravostranný přítok Tiché Orlice 
 km 113,290 – Lipkovský potok 

Odvedení dešťových vod z kolejiště v extravilánu se navrhuje dílem systémem 
trativodů vyústěných na terén, dílem zpevněnými příkopy nebo příkopovými žlaby 
svedenými do některého z uvedených toků v místech jejich křížení s tratí, případně 
v intravilánu do kanalizace ve správě ČD. V následující tabulce je uveden stručný 
popis odvodnění trati v rámci řešeného traťového úseku: 

km popis odvodnění 
91,036 – 91,222 Trativod vlevo trati do propustku v km 91,036 
91,222 – 91,297 Trativod vlevo trati do propustku v km 91,228 
92,034 – 92,118 Trativod vpravo pod most v km 92,035 
92,475 – 92,796 Příkop. žlab „J“ vlevo trati vyústěn na svah 
92,856 – 93,070 Příkop. žlab „J“ vlevo trati vyústěn do propustku v km 92,819 
93,130 – 93,398 Příkop zpevněný a přík. žlab „J“ vlevo vyústěn do propustku v km 93,098 
93,805 – 94,138 Příkop zpevněný vlevo vyústěn do stávajícího příkopu 
93,880 – 94,060 Příkop zpevněný vpravo vyústěný do stávajícího příkopu 
94,236 – 94,545 Oboustranný zpev. příkop, vyústěný do propustku v km 94,191 
94,545 – 94,762 Oboustranný příkop. žlab „J“ napojený na příkopy v km 94,545 
94,762 – 95,003 Oboustranný příkop. žlab „J“ , pravý zaústěn do propustku v km 95,005 
95,003 – 95,086 Vlevo přík. žlab „J“ 
95,086 – 95,293 Vlevo zpevněný příkop navazuje na žlab „J“ v km 95,086 vyústěn na svah 
95,586 – 95,942 Oboustranný příkop. žlab „J“ vyústěn na svah 
96,488 – 96,592 Vlevo trativod zaústěný do stávajícího příkopu 
96,488 – 96,739 Vpravo příkop. žlab „J“ vyústěný do stávajícího příkopu 
96,769 – 97,011 Oboustranný trativod vyústěný do propustku v km 96,752 
97,011 – 97,329 Trativod vpravo trati vyústěn pod most v km 97,018 (Bystřecký potok) 
97,329 – 97,535 Oboustranný trativod, vyústěný na svah drážního tělesa, do řeky Orlice 
97,540 – 98,308 Zpevněné příkopy vpravo trati, vyústěné do propustků v km 97,540; 97,952; 98,091; 98,157; 98, 309 
98,308 – 98,550 Trativod vlevo trati, vyústěn v km 98,308 do propustku v km 98,309 
98,653 – 99,500 (žst. Jablonné) trativod vpravo trati zaústěný do propustku v km 98,650; 98,936; 99,416 
99,624 – 99,944 Vpravo přík. žlab „J“ zaúsť. Do propustku v km 99,619 
100,133–100,192 Trativod vpravo vyústěný na svah drážního tělesa 
100,192–100,361 Zpevněný příkop vpravo napojený do propustku v km 100,188 
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km popis odvodnění 
100,361–100,578 Vpravo přík. žlab „J“ navazující na příkop v km 100,316 
100,578–100,612 Příkop zpev. vpravo, navazuje na žlab „J“ 
100,625–100,668 Oboustranný trativod zaústěný do propustku v km 100,613 
100,844–101,048 Příkop zpevněný vpravo, vyústěný na svah v km 100,844 
101,069–101,197 Oboustranný přík. žlab „J“ vyústěn do vodoteče pod mostem v km 101,060 
101,197–101,291 Zpevněný příkop vpravo napojen na žlab „J“ 
101,291–101,406 Vpravo příkop. žlab „J“ zaústěn do příkopu 
101,406–101,662 Vpravo přík. žlab „J“ zaústěný do propustku v km 101,406 
101,662–101,826 Zpevněný příkop vpravo napojen na žlab „J“ 
101,826–101,912 Trativod vpravo, napojený na zpevněný příkop 
101,966–102,205 Trativod vpravo vyústěn do stávajícího příkopu 
102,501–102,722 Trativod vpravo vyústěn do stáv. Příkopu 
103,144–103,766 Trativod vpravo zaústěn do propustku v km 103,076; 103,591 a v km 103,400 na svah nad řekou 

Orlicí 
103,819–104,705 Trativod v pravo vyústěn do propustků v km 103,787; 104,201 a 104,594 
104,810–104,908 Trativod vpravo zaústěn do stáv. Šachty trativodu 
104,978–105,082 Trativod vpravo vyústěn na svah drážního tělesa vlevo 
105,082–105,963 Trativod vpravo zaústěn do propustků v km 105,082; 105,453 a na svah tělesa nad řekou Orlicí v km 

104,978 a 105,275 
105,963–106,048 Nezpev. Příkopy vpravo do propustku v km 105,990 
106,048–106,260 Příkopový žlab „J“ vpravo zaústěný do navazujícího příkopu 
106,260–106,412 Příkopový žlab „J“ vpravo zaústěný do propustku v km 106,260, novou kanalizací do řeky Orlice (na 

žádost obecního úřadu Těchonín) 
106,435–106,518 Zpevněný příkop vpravo zaústěný do propustku v km 106,454 
106,518–106,623 Příkopový žlab „J“ vpravo, zaústěný do navazujícího příkopu 
106,640–106,742 Povrchový zpevněný příkop vpravo zaúst. Do propustku v km 106,626 
106,754–106,936 Trativod vpravo vyústěn do propustku v km 106,747 
106,965–107,031 Trativod vlevo vyústěn do propustku v km 106,966 
107,000–107,110 Povrchový zpev. Příkop vpravo zaústěný do propustku v km106,966 
107,059–107,105 Trativod vlevo vyústěn na svah drážního tělesa 
107,122–107,235 Vlevo zpevněný příkop zaústěný pod propustku v km 107,120 
107,258–107,469 Příkopový žlab „J“ vpravo zaústěný do propustku v km 107,250 
107,538–107,632 Příkopový žlab „J“ vpravo zaústěný do propustku v km 107,490 
107,632–107,834 Příkopový žlab „J“ vpravo zaústěný do nového propustku v km 107,632. 

Výtok z nového propustku bude zaústěn příkopem pod výtok z propustku v km 107,490 
107,875–108,196 Zpevněný příkop vpravo zaústěný do propustku v km 107,875 
108,385–108,740 Trativod vpravo vyústěn na svah 
108,930–109,256 Příkopový žlab „J“ vlevo vyústěn na svah drážního tělesa 
109,256–109,600 Příkopový žlab „J“ vlevo vyústěn do propustku v km 109,256 
109,390–109,523 Zpevněný příkop vpravo, vyústěn na svah drážního tělesa nad řekou Orlicí 
109,600–109,776 Zpevněný příkop vlevo zaústěn do žlabu „J“ 
109,776–110,078 Zpevněný příkop vlevo vyústěn do propustku v km 109,776 
110,078–110,118 Trativod vlevo vyústěn na svah drážního tělesa nad řekou Orlicí 
110,118–110,180 Nezpevněný příkop vlevo zaústěný do propustku v km 110,130 
110,180–110,530 Příkopový žlab „J“ vlevo vyústěn do navazujícího příkopu 
110,700–111,384 Trativodní systém v žst. Lichkov, vyústěný do propustků v km 110,667; 110,891 a 111,330 
111,200–111,718 Zpevněný příkop vlevo zaústěný do propustků v km 111,330; 111,550 a 111,635 
111,718–111,763 Zpevněný příkop vlevo zaústěný do žlabu „J“ 
111,763–112,175 Příkopový žlab „J“ vlevo zaústěn do zpev. Příkopu 
112,175–112,230 Zpevněný příkop vlevo zaústěný do propustku v km 112,230 
112,230–112,410 Zpevněný příkop vlevo zatrubněný pod přejezdem a zaústěný do propustku v km 112,400 
112,410–112,758 Přík. žlab „J“ vlevo zaústěný do zpev. Příkopu 
112,758–112,815 Zpevněný příkop vlevo zaústěný do propustku v km 112,815 

Běžný provoz na trati zásadně neohrožuje čistotu vod. Náhodné úkapy mazacích látek 
z projíždějících souprav a přepravovaných kapalných materiálů ulpívají na povrchu 
štěrkového lože, kde se sorbují na prachových částicích mezi štěrkovými zrny. Jejich 
rozpustnost ve vodním prostředí je velmi malá. Přesto určité riziko existuje, zejména 
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v případě vzniku havarijních stavů, každopádně tento vliv je v porovnání se stávajícím 
stavem díky elektrizaci trati výrazně menší v porovnání se stávajícím stavem. 
V rámci sanace železničního svršku a spodku je rovněž navržen nový systém 
odvodnění. Navržené řešení odvádění vod z vybraných úseků trati lze označit jako 
preventivní řešení ve vztahu k ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, které 
by však vzhledem k navrženému řešení nemělo nijak významně ovlivnit odtokové 
poměry v území  v porovnání se stávajícím stavem.  
Z hlediska vyhodnocení odtokových poměrů v území v souvislosti s rekonstrukcí 
mostů je v projektové dokumentaci uveden konkrétnější popis stávajících parametrů 
mostů jakož i popis spojený s rekonstrukcí mostů.  
V doporučeních předkládaného oznámení jsou  formulována následující opatření: 
• světlost stávajících mostních objektů musí zůstat zachována   
• prověřit stav stávajících propustků a jejich parametry z hlediska přívalových vod 
• do provozního řádu zahrnout pravidelnou údržbu propustků 

Vlivy na vodní toky a vodní plochy 

Vlastní záměr respektuje existující stabilní a občasné vodoteče a přechod přes ně řeší 
příslušnými mosty nebo propusty. Ke kontaktu plánované stavby s povrchovými 
vodami dochází především na přechodech přes vodoteče. Zvláštní pozornost z 
hlediska ochrany čistoty vod je tedy nutno věnovat využití ploch ZS u 
rekonstruovaných mostů přes vodní toky. Ve všech těchto případech je nutno dodržet 
veškerá bezpečnostní opatření pro nakládání s tekutými, sypkými a plovoucími 
materiály tak, aby nemohlo dojít k úniku do vodního toku. popř. jeho kontaminaci 
horninového prostředí, jak je popsáno a doporučeno v následující kapitole. 
Železniční trať Letohrad – Lichkov – st. hranice ČR/Polsko je z větší části v kontaktu 
se zátopovým územím Tiché Orlice. V úsecích, kde se trať dotýká zátopového území 
či zátopovým územím prochází, je vedena na náspu. Zátopová území jsou rozložena 
takto: 
Traťový úsek Letohrad-Lichkov- státní hranice ČR/Polsko: 

Km  
91,500 – 94,100 Po pravé straně náspu 
95,005 – 95,700 Po obou stranách náspu 
95,951 – 96,880 Po levé straně náspu 
96,880 – 97 110 Po obou stranách náspu 
97,110 – 98,850 Po levé straně náspu 

102,234 – 103,900 Po levé straně náspu 
106,450 – 107,400 Po levé straně náspu 
109,550 – 110,450 Po pravé straně náspu 
111,450 – 112,550 Po pravé straně náspu 

V úseku Letohrad – Lichkov došlo při povodni v červenci roku 1997 v km 106,033 – 
106,089 vlevo k poškození opěrné zídky. Pro dokončenou stavbu bude jednoznačným 
požadavkem pro případ přirozené povodně ovlivněné mimořádnými příčinami, 
zejména ledochodem a plovoucími předměty trať zabezpečena dimenzováním všech 
objektů na stoletou vodu Q100 s patřičnou rezervou.  
Pro plánovanou dobu výstavby v letech 2005 -2006 dochází k ohrožení budováním 
těchto mostních objektů a propustků včetně zařízení stavenišť: 
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číslo SO km trati objekt 
1 SO – 02 – 19 - 01 91,228 propustek přes pravostranný přítok Tiché Orlice 
2 SO – 02 – 19 - 02 91,660 most přes pravostranný přítok Tiché Orlice 
3 SO – 02 – 19 - 03 91,810 propustek 
4 SO – 02 – 19 - 04 91,852 most 
5 SO – 02 – 19 - 05 92,177 propustek 
6 SO – 02 – 19 - 06 92,819 propustek přes pravostranný přítok Tiché Orlice 
7 SO – 02 – 19 - 07 92,424 propustek 
8 SO – 02 – 19 - 08 93,098 propustek 
9 SO – 02 – 19 - 09 93,592 propustek 
10 SO – 02 – 19 - 10 93,764 propustek 
11 SO – 02 – 19 - 13 95,005 propustek 
12 SO – 02 – 19 - 14 95,951 most 
13 SO – 02 – 19 - 15 96,399 propustek 
14 SO – 02 – 19 - 16 96,752 propustek 
15 SO – 02 – 19 - 17 97,018 most přes Bystřec 
16 SO – 02 – 19 - 18 97,540 propustek 
17 SO – 02 – 19 - 19 97,641 propustek 
18 SO – 02 – 19 – 20 97,952 propustek 
19 SO – 02 – 19 – 21 98,091 propustek 
20 SO – 02 – 19 - 22 98,157 propustek 
21 SO – 03 – 19 - 01 98,650 propustek přes levostranný přítok Tiché Orlice 
22 SO – 03 – 19 – 03 99,619 propustek přes levostranný přítok Tiché Orlice 
23 SO – 04 – 19 - 01 99,954 most přes Orličský potok 
24 SO – 04 – 19 - 04 100,711 propustek 
25 SO – 04 – 19 - 05 100,836 levostranný přítok Tiché Orlice 
26 SO – 04 – 19 - 08 102,234 most přes Černovický  potok 
27 SO – 04 – 19 - 09 103,076 propustek 
28 SO – 04 – 19 – 10 103,787 propustek 
29 SO – 05 – 19 - 04 104,952 most přes Těchonínský  potok 
30 SO – 06 – 19 - 03 106,454 propustek 
31 SO – 06 – 19 - 04 106,626 propustek 
32 SO – 06 – 19 - 05 106,747 propustek 
33 SO – 06 – 19 - 06 107,120 propustek 
34 SO – 06 – 19 - 07 107,250 propustek přes levostranný přítok Tiché Orlice 
35 SO – 06 – 19 - 09 107,875 propustek přes levostranný přítok Tiché Orlice 
36 SO – 06 – 19 - 13 110,130 propustek 
37 SO – 07 – 19 – 01 110,604 propustek přes pravostranný přítok Tiché Orlice 
38 SO – 07 – 19 – 05 111,500 propustek 
39 SO – 08 – 19 - 01 111,635 propustek 
40 SO – 08 – 19 - 02 111,900 propustek 
41 SO – 08 – 19 - 03 112,400 propustek 

 
V následujícím mapovém podkladu je v mapě v měřítku 1:50 000 vyznačen rozsah 
zátopového území u železniční trati a ohrožených objektů železniční trati 
v předmětném úseku (1 až 41). 
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Vlivy na jakost vod 
Vlivy na jakost podzemních vod 

Na území, kterým prochází navrhovaný traťový úsek se vyskytují ochranná pásma 
vodních zdrojů, která jsou stanovována příslušným vodoprávní úřadem. Podle 
současného paragrafu 30 Vodního zákona 254/01 Sb. se tato pásma dělí na ochranná 
pásma I stupně, která slouží k ochraně vodního zdroje v bezprostředním okolí 
jímacího nebo odběrového zařízení, a ochranná pásma II. stupně, která slouží 
k ochraně vodního zdroje v územích stanovaných vodoprávním úřadem tak, aby 
nedocházelo k ohrožení jeho vydatnosti, jakosti a nebo zdravotní závadnosti.  
Ochranné pásmo I. stupně je definováno jako souvislé území; u zdrojů podzemní vody 
s minimálním vzdáleností hranice jeho vymezení 10 m od odběrného zařízení. 
Ochranné pásmo II. stupně se stanovuje vně ochranného pásma I. stupně a může být 
tvořeno jedním nebo více od sebe oddělenými územími v rámci hydrologického 
povodí nebo hydrogeologického rajónu. 
V platnosti však zůstávají v současnosti i dříve stanovovaná pásma hygienické 
ochrany jímání podzemních vod (I, II a, II b) a povrchových vod (I, II, a III), pokud 
nebyla dle nových pravidel revidována a následně právoplatně upravena dle nových 
pravidel či obdobným způsobem po revizi zrušena.  
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po 
provedené rekonstrukci považovat případné havárie. 
Za havárii jsou podle paragrafu 40 zákona 254/2001 (vodní zákon) považovány 
případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo 
podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě 
radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení 
jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené 
akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. V tomto 
zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku havarijního stavu a 
s tím související nápravná opatření. 
Posuzovaný  úsek Letohrad (mimo) – Lichkov st. hranice kříží v katastrálním území 
Lichkov ochranné pásmo monitorovacího vrtu ČHMÚ č. VP 134. Dále  od km 99,780 
až po státní hranici s Polskem trať prochází CHOPAV Žamberk – Králíky. 

Vlivy na jakost povrchových vod 

Pokud nepočítáme jednorázový vliv havárií, potom má na jakost vod nejvýznamnější 
vliv vlastní etapa výstavby. Dle názoru zpracovatele oznámení lze z hlediska ohrožení 
jakosti vod věnovat pozornost následujícím aspektům: 
- Výstavba mostů v kontaktu s vodními toky 
- Problematika zajištění recyklační základny 
- Problematika výstavby v ochranných pásmech a CHOPAV 
- Ochrana vod ve vztahu k problematice odpadů v etapě  výstavby 
- Produkce odpadních vod v etapě výstavby 

 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 106 

Výstavba mostů v kontaktu s vodními toky 
Z oznámení vyplývá, že v hodnoceném úseku přechází železniční trať několikrát přes 
vodní toky. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí mostů vyžadují vytvoření 
nezbytných minimálních ploch zařízení stavenišť. Z hlediska ochrany vodních zdrojů 
bude nezbytné zajistit nutné manipulační plochy pro rekonstrukce mostních těles 
způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod. Předkládaným oznámením jsou 
prezentována následující doporučení: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných 
v havarijním plánu 

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

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

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

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy odstaveny 
v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné 
plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

Provoz stavební techniky  
Potenciální riziko kontaminace vod může souviset se špatným stavem stavebních 
strojů a vozidel, které se budou podílet na vlastní výstavbě, případně nedodržováním 
základních povinností, stanovených pro provoz nákladních vozidel. Pro eliminaci 
tohoto rizika  jsou navržena následující  opatření: 
• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 

technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

Problematika zajištění recyklační základny 
Z hlediska ochrany vod se dále jako prvořadá nutnost jeví vyloučení možnosti 
ohrožení kvality a čistoty povrchových a podzemních vod zejména v prostoru 
recyklační základny. Obecně lze požadovat, aby zabezpečení recyklační základny 
bylo takového charakteru, že bude maximálně eliminováno riziko kontaminace 
povrchových a podzemních vod v souvislosti s jejich provozem. Z tohoto důvodu je ve 
vztahu k recyklační základně formulováno následující doporučení:  
• recyklační základna bude vybudována na zpevněné ploše; vlastní prostor recyklační linky a 

prostor pro uložení  prosevu z recyklace bude na zpevněné ploše vyspádované  do 
bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem  
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Ochrana vod ve vztahu k problematice odpadů v etapě  výstavby 
Uvedená problematika souvisí se 2 základními okruhy problémů: 
1)  produkce odpadů obvyklých při stavebních pracích 
2)  problematika nakládání se štěrkovým ložem 
Produkce odpadů obvyklých při stavebních pracích 
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude 
provedena v rámci zpracování prováděcího projektu, kdy budou konkretizovány i 
použité stavební materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří 
investor potřebné podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně 
vyhovujícího způsobu likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá 
zhotovitel stavby. Tato povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení 
prací. Množství všech odpadů vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit. Z 
hlediska problematiky odpadů je nezbytné požadovat, aby byly v dalších stupních 
projektové dokumentace respektovány následující podmínky: 
• v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 

předpokládaný způsob zneškodnění 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění 

• před rozhodnutím o použití prosevu  budou doloženy protokoly o zařazení do příslušného  
kriteria dle Metodického pokynu MŽP ČR z 31.7.1996 

Problematika nakládání se štěrkovým ložem 
Ochrana vod obecně v souvislosti s odpady vznikajícími v procesu výstavby souvisí s 
povinností dodavatele stavby zabezpečit veškeré nakládání s odpady dle příslušných 
legislativních opatření v oblasti odpadového hospodářství. To znamená zejména 
vyřešení způsobu jejich dočasného skladování a nezávadného způsobu zneškodnění. 
Termínem "recyklace štěrkového lože", je rozuměn proces úpravy výzisku pro 
zajištění potřebných technických a ekologických vlastností recyklátu včetně případné 
dekontaminace. Výziskem se rozumí ta část recyklovaného štěrkového lože, ze 
kterého jsou odstraněny nevyhovující části použité frakce, úlomky štěrku, drobné 
kovové a anorganické i organické částice. Je nezbytné upozornit, že v příslušné části 
dokumentace jsou navrženy podmínky týkající se podrobnějšího průzkumu 
kontaminace štěrkového lože, které vyloučí, aby se na recyklační základně 
manipulovalo s kontaminovaným štěrkovým ložem. 
Z hlediska tohoto aspektu jsou i navrženy podmínky pro zajištění vlastní recyklační 
základny, které zohledňují i stanovisko MŽP ČR č.j. 400/3996/96 ke stavebním pracím 
spojeným s využitím původního materiálu. Dle tohoto stanoviska recyklát není 
odpadem, protože recyklace je součástí technologického postupu při úpravě 
železničního svršku. Dále je z uvedeného stanoviska zřejmé, že je-li součástí zařízení 
staveniště též místo pro ukládání stavebního materiálu (tedy i výzisk a recyklát), který 
bude při stavbě používán, nejedná se o skládku ve smyslu legislativy v odpadovém 
hospodářství. Tudíž lze produkt úpravy v rámci recyklace považovat za surovinu (jde o 
stejný materiál jako prvotní surovina). Vedlejší produkt úpravy (pro rekonstrukci již 
nevyužitelný prosev) však již může být odpadem. S ohledem na uvedené skutečnosti 
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v souvislosti s ochranou vod lze v návrhu stanoviska orgánu státní správy specifikovat 
následující podmínky: 
• další stupně projektové dokumentace budou specifikovat  přesné objemy a místa v rámci 

stavby „ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad Lichkov st. hranice, 1. stavba 
Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.“ s kontaminovaným štěrkovým ložem; specifikované a 
lokalizované  objemy kontaminovaného štěrku budou odtěženy separátně a bez mezideponie 
a zneškodněny v souladu s platnou legislativou 

• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat  prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a ostatních látek škodlivých vodám včetně průběžně skladovaných 
množství; tyto budou ukládány pouze ve vybraných  a označených prostorách v souladu s 
příslušnými vodohospodářskými předpisy a předpisy odpadového hospodářství 

• investor stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování 
jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového 
hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich zneškodnění nebo 
využití bude vedena odpovídající evidence  

Produkce odpadních vod v etapě výstavby  

Jak je zřejmé z předcházejících částí předkládaného oznámení, v etapě výstavby jsou 
očekávány potenciálně kontaminované srážkové vody z prostoru recyklační linky a 
mezideponie prosevu a splaškové odpadní vody v areálech stavebních firem. Z 
hlediska likvidace těchto odpadních vod je navrženo respektování následujících 
opatření:  
• před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky  u recyklační linky provést kontrolní 

analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody 

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

Problematika výstavby ve vodohospodářsky citlivých oblastech 
Z popisné části dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí vyplývá, že 
se zvýšenou opatrností je třeba provádět stavební práce v úsecích, kde trať buď přímo 
prochází ochranným pásmem vrtu VP 134, CHOPAV, zátopových území apod., 
respektive v těsné blízkosti trati. Proto jsou v doporučeních předkládaného oznámení 
k této problematice formulována následující opatření:   
• ve vodohospodářsky citlivých oblastech nesmí být provozována jakákoliv manipulace s 

ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné  mechanismy 
(stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování 

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

• v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná zemina 
neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto účelům 
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D.I.5. Vlivy na půdu 
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy 

Záměr představuje nároky na zábor ZPF a PUPFL. 
Trvalý zábor ZPF 
Zábor ZPF je realizován v rámci následujících katastrálních území: 
k.ú. Orlice 
Všechny posuzované plochy jsou využívány jako udržované trvalé travní porosty, jen 
ojediněle se jedná o nesečené lado. Roztroušené plochy v km 90.6 – 92,8 – HPJ 58 – 
nivní půdy glejové – v tomto případě využívané jako vlhké kulturní louky, mokré 
podmáčené louky nebo nevyužité a ruderální. V rámci regionu má půda 
nadprůměrnou produkční schopnost, v uvedených lokalitách zřetelně omezenou 
kolísáním hladiny podzemní vody. 
k.ú. Verměřovice 
Všechny posuzované plochy jsou využívány jako orná půdy, výjimku tvoří podmáčené 
lado. V km 93,6 – 93,8 HOJ 50 – oglejené půdy středně těžké, slabě štěrkovité, 
dočasně zamokřené, s podprůměrnou produkční schopností v rámci regionu. 
V km 94,2 – 94,5 předchozí typ a HPJ 54, dále v km 95,1 – 95,3 HPJ 54 – hnědé půdy 
oglejené, zrnitostně těžké, zamokřené, v rámci regionu s průměrnou produkční 
schopností. Na obou lokalitách se oglejení projevuje až v hloubce pod 30 cm, ornice je 
bez přítomnosti štěrku.  
V km 95,5 – 95,8 HPJ 31 hnědé půdy a rendziny na pískovcích a písčitě větrajících 
horninách – jedná se o půdy s podprůměrnou produkční schopností v rámci regionu. 
k.ú. Jablonné nad Orlicí 
Zábory jsou tvořeny malými plochami, roztroušenými v úseku km 99,7 – 101,3. Jedná 
se hlavně o HPJ 34 – hnědé půdy kyselé, většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, 
s velmi nízkou produkční schopností. V km 101,05 je de facto silnice, navazující na 
zpevněný tovární dvůr, vedená v KN jako louka. 
Pouze na okraji k.ú. v km 101,2 – 101,5 se nacházejí souvislé trvalé travní porosty – 
mokré sečené louky, přecházející do k.ú. Jamné, HPJ 58 – nivní půda glejová  v k.ú. 
bonitně nejcennější. 

k.ú. Jamné nad Orlicí 
Na kraji k.ú. v km 102 – 102,2 je půdní typ shodný s předcházejícím k.ú. (HPJ 58), 
v jednom případě využívaný jako orná půda. Na ornici se místy nachází skelet a půda 
je zrnitostně lehčí, než naznačuje hodnocení BPEJ. Za tratí je v místě souvislejšího 
záboru trvalý travní porost, rovněž s výskytem skeletu na povrchu půdy. 
k.ú. Těchonín 
Všechny plochy jsou využívány jako trvalé travní porosty, pouze okrajově mokřiny 
v depresních polohách využity nejsou a zarůstají dřevinami. Půdní typ je jednotně HPJ 
58, jedná se o nivní louky podél Tiché Orlice. V rámci k.ú. se jedná o bonitně 
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nejcennější půdy, využití je zde limitované kolísáním hladiny podzemní vody podle 
blízkého toku. 
k.ú. Celné 
Posuzované plochy jsou často nevyužité a ruderální, využívány jako udržované trvalé 
travní porosty jsou jen ojediněle. 
V km 105,9 – 106,1 HPJ 34 – zrnitostně lehké  středně štěrkovité hnědé půdy kyselé, 
s hrubým pískem v profilu a hnědé půdy slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, 
s podprůměrnou produkční schopností.  

k.ú. Mladkov 
Jedná se většinou o rozptýlené zábory, nejčastěji HPJ 58 – využívané v minulosti 
nebo i nyní jako trvalé travní porosty. V km 107,5 se nachází nesečená nivní louka – 
lado, postupně zarůstající náletovými křovinami, HPJ 58 – nivní půda glejová, zde 
spíše již glej. V km 107,9 – 1082 u rekreačního objektu je souvislý pás zahrádek 
s udržovanými trávníky a výsadbou dřevin, HPJ 58, v rámci k.ú. bonitně nejcennější 
půdy. V těchto místech za tratí je rovněž využívaný travní porost, BPEJ 8.34.21, pod 
náspem ruderalizovaný. 
V km 108,8 začíná klimatický region 9, HPJ 58. Zabíraná plocha je okraj travního 
porostu pod náspem, částečně zarostlý křovinami a částečně obhospodařované jako 
drobná držba.  
 
k.ú. Lichkov 
V rámci k.ú. se předmětné plochy vyskytují především v okolí nádraží. Výjimku tvoří 
zábor v km 109,9 – HPJ 40 – zemědělsky nevyužívaná svažitá půda, zarostlá 
bylinným a v okrajích křovinným náletem. V km 111,2 – 11,8 v okolí nádraží Lichkov 
jsou rovněž rozptýlená bylinná ruderální lada, většinou HPJ 50 – hnědé půdy 
oglejené, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. 
Ojediněle se v k.ú. nacházejí HPJ 36 – hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené 
formy v chladné oblasti, slabě až středně štěrkovité, s průměrnou produkční 
schopností a HPJ 64 – glejové půdy a oglejené půdy zbažinělé. Avšak zkulturněné, 
středně těžké až velmi těžké, příznivé pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro 
ornou půdu.  
V následující tabulce je uveden rozsah předpokládaných trvalých záborů a 
odpovídající BPEJ. 
Tab.: Trvalý zábor ZPF dle jednotlivých katastrálních území 
Katastrální území Trvalý zábor půdy (m2) Kód BPEJ 
Orlice 951 7 58 00, 7 50 11, 7 68 11, 7 54 11 
Verměřovice 669 7 54 11 
Jablonné nad Orlicí   96 8 35 54, 8 34 41, 8 34 21 
Jamné nad Orlicí 234 8 58 00, 8 40 68 
Těchonín 148 8 58 00 
Celné   29 8 34 51 
Mladkov 725  8 58 00, 8 34 21 
Lichkov                  1 437  9 40 68, 9 50 11 
Trvalý zábor ZPF                  4 289   
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Uvedeným kódům BPEJ odpovídají třídy ochrany ZPF dle dále uvedené tabulky. 
Tab.:  Třídy ochrany dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze 
dne 1. 10. 1996 k odnímání půdy ze ZPF 

BPEJ třída ochrany 
7.50.11 III 
7.54.11 IV 
7.58.00 II 
7.68.11 V 
8.34.21 I 
8.34.41 IV 
8.34.51 IV 
8.35.54 V 
8.40.68 V 
8.58.00 I 
9.40.68 V 
9.50.11 II 

Upřesnění odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, bylo 
provedeno v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR  ze dne 
1.10.1996 čj. 00LP/1067/96, který nabyl účinnosti k 1.1.1997. 
Tento Metodický pokyn v článku III Odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu 
(§ 9 zákona) stanovuje: 
1) Při posuzování žádosti o odnětí zemědělské půdy ze ZPF přihlíží orgán ochrany 

ZPF k zásadám jeho ochrany podle § 4 zákona a k tomu, zda požadované odnětí 
je na ploše určené schválenou dokumentací. 

2) Pokud se zemědělská půda požadovaná k odnětí nalézá mimo plochu uvedenou v 
odstavci 1, orgán ochrany ZPF postupuje podle článku II a souhlas § 9 odstavec 6 
zákona vydá zejména: 

a) pro stavbu veřejně prospěšnou (kromě staveb liniových), 
b) v zájmu ochrany základních složek životního prostředí, 
c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostředně 
navazujícím na plochy určené k nezemědělskému využití schválenou dokumentací 
nebo navazující na stávající zástavbu a to do velikosti maximálně 1 200 m2, 
d) na plochách bezprostředně navazujících na stávající zástavbu v těch sídlech, kde 
není uvažováno s pořízením dokumentace, 
e) tam, kde byl již udělen souhlas orgánu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zákona. 
V článku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny třídy ochrany zemědělského 
půdního fondu, které jsou pro účely ochrany ZPF uvedeny v příloze, nazvané třídy 
ochrany zemědělské půdy. Tato příloha stanovuje: 
1. Do I. třídy zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých 

klimatických regionech, převážně v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je 
možno odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na 
záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby 
zásadního významu. 
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2. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých 
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně 
zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a 
s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. 

3. Do III. třídy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou 
produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním 
využít pro eventuální výstavbu. 

4. Do IV. třídy ochrany jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností 
v rámci příslušných klimatických regionů, s jen omezenou ochranou, využitelné i pro 
výstavbu.  

5. Do V. třídy ochrany jsou zahrnuty zbývající bonitované půdně ekologické jednotky (dále 
jen „BPEJ“), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně 
půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce 
ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U 
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s 
nižším stupněm ochrany, s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území 
a dalších zájmů ochrany životního prostředí. 

V daném případě posuzovaného staveniště se jedná o  BPEJ, které reprezentují 
všechny třídy  ochrany dle výše uvedeného metodického pokynu, přičemž ve třídě 
ochrany I. a II. se zábory pohybují ve stovkách m2. 
V oznámení jsou ve vztahu k této problematice prezentována následující doporučení: 
• v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat podrobný záborový elaborát pro odnětí 

zemědělské půdy podle bonit a kultur  

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

Z hlediska rozsahu záboru ZPF se jedná o poměrně malý rozsah záboru, který lze 
z hlediska velikosti vlivu označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.  
Zábor PUPFL 
Předkládaný záměr bude vyžadovat dočasný a trvalý zábor pozemků určených pro 
plnění funkce lesa. Požadavky na zábory těchto pozemků jsou uvedeny 
v následujícím přehledu: 
Lokalita č.4 
Km 96,6, k.ú. Verměřovice 
Pozemek se nachází v okolí km 96,6 úseku tratě Letohrad – Jablonné nad Orlicí, ze 
železniční stanicí Verměřovice, v lokalitě „Studenec“. Předmětný pozemek je součástí 
izolovaného lesního porostu situovaného mezi železniční tratí a účelovou komunikací. Jedná 
se o dočasný zábor o rozloze 177 m2. 

Lokalita č.5 
Km 97,3, k.ú. Bystřec 
Pozemek se nachází v okolí km 97,3 úseku tratě Letohrad – Jablonné nad Orlicí, v návaznosti 
na lokalitu č.4. Fyzicky se zde žádný lesní porost nenachází. Jedná se o dočasný zábor o 
rozloze 21 m2. 

 



Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy 4 zákona 100/01 Sb. 
ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ  

LETOHRAD – LICHKOV st. hranice 
1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr. 

 
 

 113 

Lokalita č.6 
Km 98,2, k.ú. Bystřec 
Pozemek č. 2597/1 leží na rozhraní katastrů Bystřec a Mistrovice, pozemek č. 2607 dále ve 
směru Jablonné nad Orlicí. Jedná se o dočasný zábor o ploše 105 m2 na p.č. 2597/1 a 160 m2 
n apod.č. 2607. 

Lokalita č.7 
Km 102,1, k.ú. Jamné nad Orlicí 
Pozemek se nachází v okolí km. 102,1 úseku tratě Jablonné nad Orlicí – Lichkov, za 
železniční stanicí Jamné, na úrovni zastavěného území obce Sobkovice. Lokalitu tvoří několik 
drobných porostů s převládajícím zastoupením jehličnanů.  
Jedná se o trvalý zábor v rozsahu 5 m2 potřebný k úpravě kolejiště v daném místě železniční 
tratě. 

Lokalita č.8 
Km 102,7 a 103,1, k.ú. Těchonín 
Pozemky jsou součástí většího lesního porostu na svahu, s jižní až západní expozicí, 
situovaného mezi obcemi Sobkovice a Těchonín. Jedná se o dočasný zábor o rozloze  125 m2 
na p.č. 1068/1 a 89 m2 na p.č.1212/3. Pozemky budou dotčeny v rámci vybudování zařízení 
staveniště (POV) respektive dotčením pokládkou kabelů. 

Lokalita č.9 
Km 108,5 a 108,9, k.ú.Mladkov 
Lokalita se nachází v blízkosti zastavěného území obce Mladkov. Zábor je situován na dvě 
místa. Parcela č. 79 je součástí lesního porostu na JZ svahu, porost prochází podélně kolem 
železniční tratě. Pozemek p.č. 875/3 je situován na počátku rozsáhlejší plochy lesní půdy ve 
směru od Mladkova na Libchavy. Dočasný zábor v rozsahu 87 m2 na p.č.79 a 268 m2 na 
p.č.875/3 jsou vyvolané pokládkou kabelu. 
V uvedené lokalitě dochází k trvalému záboru 38 m2 na p.č. 875/3 z důvodu úpravy kolejiště.  

Jakýkoliv zásah do PUPFL lze považovat ze negativní zásah do lesních porostů. 
V rámci uvažovaného záměru byly minimalizovány zásahy do pozemků určených pro 
plnění funkce lesa, požadované zábory představují minimum nároků, které jsou 
nezbytné pro vlastní stavební práce respektive samotnou stavbu. 
Z hlediska velikosti vlivu lze tento označit za malý, z hlediska významnosti za středně 
významný.  

Znečištění půdy 

Odpady v etapě výstavby 
Problematika znečištění půdy souvisí především s vlastním procesem výstavby při 
používání potřebné stavební techniky a v procesu možnosti využití stavebních 
materiálů a odpadů z etapy výstavby. V příslušné kapitole tohoto textu je 
specifikována předpokládaná struktura vznikajících odpadů v rámci stavby 
posuzovaného úseku železniční trati. Obecná problematika nakládání s odpady je 
spojena s naplněním příslušné legislativy v oblasti odpadového hospodářství. Na 
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základě těchto principů je pro další stupně projektové dokumentace formulována řada 
již prezentovaných doporučení. 
Problematika štěrkového lože 
Štěrkové lože nekontaminované je ta část materiálu, jehož zatížení znečišťujícími 
látkami umožňuje další využití pro stavební účely. Toto štěrkové lože je získáváno 
zejména z ploch pod traťovými kolejemi. Vzhledem ke skutečnosti, že použité 
štěrkové lože není považováno za odpad (viz Stanoviska ÚO MŽP ČR pro 
Královehradeckou oblast, zn. 2090e.o./ÚOHL/97-Ru ze dne 6.8.1977 a MŽP ČR č.j. 
400/3996/96 ze dne 25.11.1996), je nezbytné při posuzování parametrů tohoto 
stavebního materiálu postupovat v souladu s Metodickým pokynem MŽP České 
republiky, který nabyl účinnosti dne 31.7.1996, a který lze v uvažovaném případě 
použít pro posouzení znečištění štěrkového lože dle kriterií hodnocení znečištění 
zemin. Dle článku 1 tohoto pokynu se pod pojmem zeminy rozumí horniny, zeminy a 
antropogenní navážky. Dle čl. 3 se kriterií hodnocení znečištění zeminy doporučuje 
použít i pro hodnocení znečištění stavebních substancí. 
Dle tohoto Metodického pokynu kriteria A pro zeminy odpovídají přibližně přirozeným 
obsahům sledovaných látek v přírodě; jedná se tedy o přirozené obsahy sledovaných 
látek. Překročení kriterií B se posuzuje jako znečištění, které může mít negativní vliv 
na jednotlivé složky životního prostředí. Odlišné nároky plynoucí z využívání území 
jsou zohledněny stanovením kriterií C pro hlavní způsoby využití území: průmyslově - 
obchodní, rekreační, obytné. Na základě uvedených skutečností lze v oblasti 
železničních stanic doporučit pro štěrkové lože určené k recyklaci nepřekročení 
parametrů pro ukazatele znečištění v sušině v rámci kriteria C pro rekreační oblasti. 
Štěrk určený k recyklaci bude na určeném místě recyklován; recyklaci bude provádět 
pouze firma, která je držitelem „Osvědčení Českých drah o způsobilosti k provádění 
recyklace kameniva pro kolejové lože“. Pro recyklaci bývá nejčastěji používán drtič 
Happy Cruster - SBM typ 1O/10/4 a třídič SBM typ 14/38-2 a 10/38-2. 
Při překročení parametrů v kriteriu C je nezbytné považovat toto štěrkové lože za 
kontaminované a po provedení vodného výluhu bez mezideponie rozhodnout o 
zneškodnění tohoto kontaminovaného materiálu. Předpokládáme, že se bude jednat o 
plochy pod výhybkami, oblasti odstavných kolejí a stání lokomotiv, na které musí být 
zaměřena hlavní pozornost. 
Kontrolní chemické analýzy 
V rámci řešeného úseku bylo provedeno celkem 7 odběrů, ze kterých byly vytvořeny 
tři směsné vzorky, reprezentující staniční koleje, širou trať a výhybky. Místa odběru 
vzorků a jejich počet, stejně jako rozsah chemických analýz, byl odsouhlasen 
zástupcem investora - RNDr. F. Žižkou. V dalším stupni zpracování PD bude v 
návaznosti na výsledky průzkumu proveden doplňující průzkum. 
Sondy, ze kterých byly vzorky odebrány, byly hloubeny ručně mezi pražci do úrovně 
zemní pláně. Do dvojitého PE pytlíku byl bezprostředně po vyhloubení sondy odebrán 
vzorek z celého profilu štěrkového lože, příp. zemní pláně, včetně jemnozrnné 
příměsi. Hmotnost každého jednoho vzorku činila cca 5 kg. Vzorky byly převezeny a 
zpracovány v akreditované zkušební laboratoři ECOCHEM, Praha. Před provedením 
chemických analýz byla provedena homogenizace jednotlivých vzorků.  
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Tab. : Lokalizace odebraných vzorků 
Vzorek č. Místo odběru Hloubka odběru 

Štěrkové lože 
Staniční koleje 

  

1 b zast. Jamné, km 101,032 0,18 – 0,96 m 
1 c zast. Jablonné n.O., km 99,400, kolej č.3 0,25 – 0,75 m 
1 d žst. Lichkov, km 110,800, kolej č.4 0,19 – 0,50 m 

Štěrkové lože 
Širá trať 

  

4 a Letohrad – Jablonné – km    90,880 0,20 – 0,75 m 
4 b Letohrad – Jablonné – km    92,680 0,20 – 0,55 m 
4 c Těchonín – Lichkov –   km 108,100 0,19 – 0,60 m 

Štěrkové lože 
výhybky 

  

5 a Těchonín – lichkovské zhlaví, výhybka č. 1 0,30 - 0,70 m 

U všech odebraných vzorků byl zjištěn obsah vybraných kovů, ropných látek, PAU a 
fenolový index ve vodném výluhu: 

 kovy – Cu, Zn 
 ropné látky stanovované jako nepolární extrahovatelné látky – NEL 
 polycyklické aromatické uhlovodíky 
 fenolový index 

U odebraného vzorku č.1 byly laboratorně stanoveny  koncentrace následujících 
vybraných potenciálních polutantů, respektive cizorodých látek v sušině dle 
„Metodického pokynu MŽP“ – kriteria znečištění zemin a podzemní vody“: 

 ropné látky stanovované jako nepolární extrahovatelné látky – NEL 
 polycyklické aromatické uhlovodíky 

 
Zařazení do tříd vyluhovatelnosti podle vyhlášky MŽP 383/2001 Sb. 
Výsledky chemických analýz směsných vzorků byly posouzeny z hlediska 
předběžného zařazení do tříd vyluhovatelnosti odpadů pro posouzení případného 
zařazení do tříd vyluhovatelnosti odpadů pro posouzení případné možnosti ukládání 
předmětného materiálu  na skládku. 
V následující tabulce jsou sumarizovány výsledky analýz: 
Jednotka 

( mg/l) 
Vzorek  Třída vyluhovatelnosti 

 č.1 č.4 č.5 I. II. III. 
Cu < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,5 1,0 - 
Zn < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,5   5,0 - 

NEL 0,070 0,040 < 0,040    
Σ PAU 0,0016 0,0029 0,0033 0,1 1,0 100,0 

Z výsledků vyplývá , že žádná ze sledovaných látek u staničních kolejí nepřekračuje 
limitní hodnoty I. třídy vyluhovatelnosti, to znamená, že posuzovaný materiál 
kolejového lože ze staničních kolejí, reprezentovaný vzorkem č. 1, náleží do I. třídy 
vyluhovatelnosti. 
U vzorků odebraných ze širé trati nejsou překročeny limitní hodnoty I. třídy 
vyluhovatelnosti. U vzorků odebraných z prostoru pod výhybkami u žádné ze 
sledovaných látek nejsou překročeny limitní hodnoty I. třídy vyluhovatelnosti. 
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V následující tabulce jsou uvedeny zjištěné koncentrace analyzovaných látek a 
porovnány s kriterii znečištění zemin dle metodického pokynu MŽP. 
Tab.:  Srovnání výsledků analýz s Metodickým pokynem MŽP ČR (31. 7. 1996) pro 
štěrkové lože 

mg/kg sušiny Vzorek 1  A B Cobyt 

NEL 650 100 400 500 
Anthracen 0,75 0,1 40 60 
Benzo(a)anthracen 0,36 0,1 4 5 
Benzo(a)pyren 0,38 0,1 1,5 2 
Benzo(b)fluoranthen 0,30 0,1 4 5 
Benzo(k)fluoranthen 0,17 0,05 10 15 
Benzo(ghi)perylen 0,27 0,05 20 30 
Fluoranthen 1,2 0,3 40 50 
Fenantren 4,0 0,15 30 40 
Chrysen 0,56 0,05 25 40 
Indeno(c,d)pyren) <0,30 0,1 4 5 
Naftalen 12 0,05 40 60 
Pyren 1,0 0,2 40 60 
∑ PAU ∗ 8,0 1 190 280 

 
Z výsledků chemických analýz uvedených ve výše uvedené  tabulce vyplývá, že 
koncentrace NEL ze vzorku odebraného pod výhybkami v posuzovaném úseku trati 
překračuje kriterium „C“, koncentrace PAU překračují ve většině případů kriterium „A“. 
Originály protokolů o provedených analýzách jsou k dispozici u zpracovatele přípravné 
dokumentace. 
V rámci zatím provedených průzkumných prací nelze dosud provedené průzkumy 
štěrkového lože považovat za vyčerpávající, je však možné vyvodit závěr, že 
vzhledem k poměrně patrné pravidelné údržbě stávající trati není kontaminace 
významně výrazná. Nezbytné je požadovat, aby před vlastním zahájením prací resp. v 
jejich průběhu byly provedeny doplňující odběry vzorků, a to jak ze štěrkového lože, 
tak i následně z výkopové zeminy. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace 
lze pro kvantifikaci a upřesnění míst kontaminace doporučit respektování 
následujících podmínek: 
• před zahájením vlastních rekonstrukčních prací dokladovat výsledky rozborů sušiny z 

odebraných vzorků štěrkového lože a zeminy ve stanovených místech - odběr vzorků bude 
proveden na vybraných místech pro upřesnění dosud provedených rozborů a po konzultaci 
(resp. za dohledu) oddělení odpadového hospodářství příslušného úřadu a bude doplňovat 
již známé výsledky z dosud provedených průzkumů 

• odběrová místa v rámci stavby budou především zahrnovat charakteristická místa  železniční 
trati: oblast výhybek, prostor výpravních  budov, odstavné koleje, vybraná místa s dřevěnými 
pražci  pro možnost posouzení způsobu využití nebo zneškodnění štěrkového lože a zeminy 

• v případech, kdy budou ve vzorku sušiny překročena kriteria C dle Metodického pokynu MŽP 
ze srpna 1996, bude štěrkové lože odtěženo separovaně a buď uloženo na skládce nebo 
příslušné dekontaminační ploše,  respektive může být bez mezideponie recyklováno na 
recyklační základně, a to při respektování následujícího postupu: 
⇒ využity budou pouze frakce 32 - 63 mm do štěrkového lože, respektive 32 - 8 mm jako 

štěrkodrť do zapuštěného kolejového lože - před znovupoužitím bude provedena nová 
analýza na obsah NEL v sušině  

⇒ z tohoto štěrkového lože nebude zhotovována frakce 0 - 32 mm do konstrukčních vrstev 
železničního spodku a jemná frakce 0 - 8 mm bude od třídiče odvezena ke zneškodnění    
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• veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny 
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru;  kromě 
rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné  určení místa odběru, označení koleje ze 
které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru 

• před rozhodnutím o použití prosevu  budou doloženy protokoly o zařazení do příslušného  
kriteria dle Metodického pokynu MŽP ČR z 31.7.1996 

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy 

Realizace záměru je částečně  spojena se změnou místní topografie v souvislosti 
s provedením elektrizace trati. Dle názoru zpracovatelského týmu oznámení však 
nemá podstatnější vliv na změnu místní topografie. Vliv  na stabilitu a erozi půdy lze 
označit za nulový. 
 
Změny hydrogeologických charakteristik 

Posuzovaný záměr neovlivňuje hydrogeologické charakteristiky. Záměr nepředstavuje 
prokazatelné navýšení zpevněných ploch ani žádné rozsáhlé hloubkové zemní práce. 
Vliv lze označit za malý. 

Vlivy na chráněné části přírody 

Zvláště chráněná část  přírody (dle ust. § 3 písm. f / zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) je velmi významná nebo 
jedinečná část živé či neživé přírody; může jí být část krajiny, geologický útvar, strom, 
živočich, rostlina a nerost, vyhlášený ke zvláštní ochraně státním orgánem podle části 
třetí nebo čtvrté  cit. zákona. Kategoriemi zvláště chráněných území  jsou národní 
parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, 
národní přírodní památky a přírodní památky (dle § 14  cit. zákona). V dotčeném 
území  se nenachází žádné zvláště chráněné území ve smyslu zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.  V zájmovém území  
se nachází přírodní rezervace „SUTICE“ (lokalita č. 4 v příloze č. 5 předkládaného 
oznámení)). Hlavním předmětem ochrany  daného zvláště chráněného území jsou 
opukové skály a výchozy na prudkých svazích na pravém břehu Orlice. Svahy mezi 
skalami jsou porostlé smíšeným listnatým lesem charakteru dubohabřiny s bohatým 
bylinným podrostem. Přírodní rezervace „SUTICE“ nebude realizací záměru negativně 
ovlivněna, neboť její nejbližší vzdálenost  od tělesa trati (jihozápadní cíp rezervace)  je 
cca 400 m (viz foto č. 9 přílohy č. 1 posudku). 
Přírodní parky zřizují orgány ochrany přírody  k ochraně krajinného rázu 
s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami (dle ust. § 12 odst. 3 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů); 
přírodní park nemá statut zvláště chráněného území ve smyslu cit. zákona.   Orgán 
ochrany přírody může dále stanovit omezení takového využití území, které by 
znamenalo zničení, poškození   nebo rušení stavu tohoto území.  V dotčeném území 
se nachází přírodní park „Orlice“  a  přírodní park  „Suchý  vrch - Buková hora“.   

Přírodní park Orlice 

Nařízení o zřízení přírodního parku  v zájmovém  území bylo vydáno  Okresním 
úřadem v Ústí nad Orlicí,  nabylo účinnosti dne 16. září 1996.  V nařízení jsou 
vyjmenovány činnosti, které vyžadují  předchozí souhlas orgánu ochrany přírody.  
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K činnostem, které mají vztah k realizaci předmětného záměru náleží  zejména  
umísťování a povolování nových staveb mimo zastavěnou část obce, včetně staveb 
jednoduchých, drobných a dočasných, zřizování a rušení  nebo změny 
vodohospodářských děl kromě běžných oprav a údržby,  provádění jiných činností, 
které by mohly vést ke změně krajinného rázu.  K citovaným  činnostem (a k dalším, 
které jsou vyjmenovány v uvedeném nařízení) je nutný předchozí souhlas orgánu 
ochrany přírody, t. j.  v daném případě  Krajského úřadu Pardubického kraje.       
Železniční trať  probíhá  prakticky v celém svém rozsahu přírodním parkem, tj. nivou 
Tiché Orlice (od obce Mladkov až na předměstí Letohradu, kde se hranice odklání 
jižním směrem). Platí zásada, že veškeré zásahy a činnosti spojené s realizací 
záměru v dotčeném území je nutné provádět  se zřetelem k cennosti a charakteru 
parku.   
Přírodní park Suchý vrch – Buková hora  

Přírodní park je charakteristický  vyrovnaností  a souladem přírodních a 
antropogenních prvků, zejména střídáním rozsáhlých lesních komplexů, vyvážené 
zemědělské krajiny a lidských sídel. Lesní ekosystémy jsou  tvořeny zejména 
smrkovými monokulturami a zbytky smíšených bukojedlových porostů  s velkým 
druhovým spektrem živočichů a rostlin  (podbělice alpská, pstroček dvoulistý, kokořík 
přeslenatý, hasivka orličí, bukovník kapraďovitý, smilka tuhá, poháňka hřebenitá).  
Jižní část parku je intenzivně rekreačně využívána.  Stávající podmínky ochrany 
daného území zajišťují omezení    jeho  takového využití, které by znamenalo zničení, 
poškození   nebo rušení jeho stavu  (dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.).  Železniční 
trať  tvoří  severní a část západní hranice přírodního parku, nejcennější území parku 
leží mimo dotčené území (zejména v lokalitách Těchonínský les, Hejnov,  Vysoký 
kámen). 
Na základě výsledku terénního šetření, rozboru podmínek ochrany území a studia 
dalších podkladů  lze konstatovat, že území výše uvedených přírodních parků 
(zejména území  přírodní parku Orlice),  resp.  jejich předmět ochrany  bude  v 
 důsledku realizace záměru částečně  a krátkodobě negativně ovlivněn.  
Negativní ovlivnění území přírodních parků lze minimalizovat za předpokladu dodržení 
doporučení, která jsou  uvedena  v závěru kapitoly vyhodnocující velikost a 
významnost vlivů na faunu, floru a ekosystémy.  
Všechny činnosti  spojené s realizací  záměru (zejména umístění nových                    
staveb – v daném případě inženýrských sítí,  rekonstrukce  nebo dokonce přestavby 
mostních objektů a propustků pod tratí)   je nutné předem projednat  a odsouhlasit  
 věcně a místně příslušným orgánem ochrany přírody,  t. j.  Krajským úřadem 
Pardubického kraje.    

Vlivy v důsledku ukládání odpadů 

Vlivy v důsledku ukládání odpadů se projeví zejména v období výstavby u 
dodavatelských organizací a ve formě meziskládek zemin a výkopových materiálů. 
Harmonogram a návaznost výstavby musí být provedeny tak, aby tyto vlivy  byly 
minimální a aby v maximální míře byla zajištěna plynulost výstavby bez zbytečných 
meziskládek.  
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D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje 
Jak již bylo uvedeno v popisné části předkládaného oznámení, posuzovaná trať je 
v kontaktu v km 97,450 – 98,100 nalevo od trati s CHLÚ, výhradním ložiskem a DP 
Mistrovice a v km 97,200 – 97,950 napravo od trati výhradním ložiskem Jablonné nad 
Orlicí a DB Bystřec. Záměr nepředstavuje negativní vliv ve vztahu k výše uvedeným 
ložiskům nerostných surovin. 
V blízkosti trati se dále vyskytují následující sesuvná území: 

 km 91,660 – 91,980 vlevo ve vzdálenosti ca 50 – 60 m od trati – potenciální 
sesuv. 

Stavba by neměla znamenat aktivaci uvedeného sesuvného. V rámci předkládaného 
oznámení jsou navržena následující doporučení: 
• současí dalších stupňů projektové dokumentace bude inventarizace  sesuvných území pro 

případné stabilizace svahů 

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace respektovat požadavek na vyloučení 
lokalizace manipulačních ploch v sesuvných územích 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit podrobný hydrogeologický a inženýrsko 
– geologický průzkum celé řešené železniční trati  

• provést detailní geologický a hydrogeologický průzkum rekonstrukce mostních objektů a 
v místech potenciálních sesuvných území 

 
 
D.I.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy 
Vlivy na dřeviny rostoucí mimo les 

V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k několika typům interakcí 
s mimolesními porosty dřevin: 

Kácení mimolesní zeleně je nutné provést z důvodů: 
 elektrizace železniční trati v šíři 7,5 m od koleje oboustranně 
 zachování rozhledových poměrů a zajištění stability drážního tělesa 
 obnovy stávajícího tělesa dráhy, odvodnění 
 úpravy mostů a propustků 
 zajištění přístupu k trati v rámci stavby dle zpracovaného POV a dále na zařízeních 

staveniště 
Všechny dřeviny kácené během stavby jsou v ochranném pásmu dráhy. Ochranné 
pásmo dráhy tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny 
svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní 
koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. Náletové dřeviny 
na drážním pozemku budou vykáceny v souladu se zákonem č. 266/1994 o drahách 
(ve smyslu zvláštních předpisů podle zákona č. 114/1992 Sb. § 8, odstavce 2). Toto 
kácení podléhá oznamovací povinnosti 15 dnů před započetím kácení. V dalším 
stupni projektové dokumentace budou jednotlivé dřeviny geodeticky zaměřeny. 
Dodavatel stavby podá oznámení o kácení na příslušném obecním úřadě včetně 
náležitosti stanovených vyhláškou číslo 395/1992 § 8. Kácení bude provedeno mimo 
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vegetační období (listopad - březen). V případě, že budou káceny dřeviny na 
pozemcích mimo vlastnictví ČD, dodavatel stavby zažádá o povolení na příslušném 
obecním úřadě opět včetně náležitostí stanovených vyhláškou číslo 395/1992 Sb. § 8. 
Při činnostech na ZS bude dodržena norma ČSN 18 920, týkající se ochrany stromů 
při stavebních činnostech.  
Na základě výše uvedeného rozboru lze předpokládat primárně významné dopady na 
mimolesní porosty dřevin.  V kontextu rozboru vlivů na floru a faunu lze pouze 
doporučit, aby doložený nezbytně nutný rozsah kácení byl proveden v období 
vegetačního klidu. Je proto možno doporučit zejména: 
• pro případné žádosti o kácení mimolesních porostů dřevin jednoznačně doložit 

minimalizovaný odůvodněný  rozsah kácení podle druhů a počtu dřevin na základě 
podrobného pasportu dřevin, vyhodnocujícího sadovnickou hodnotu a perspektivnost 
porostů podél trati či v kontaktu s plochami, na kterých  jsou navrhovány změny vyvolané 
stavbou; z tohoto důvodu v dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení bude upřesněn podrobnější dendrologický průzkum s tím, že při jeho 
zpracování budou jednotlivé stromy geodeticky zaměřeny 

• před podáním žádosti o kácení dřevin důsledně prověřit možnosti zachování všech 
hodnotnějších dřevin v kontaktu s plochami výstavby objektů, zařízení stavenišť či s plochami 
rekonstrukce trati 

• veškerá řádně odůvodněná a podložená kácení realizovat pouze v období vegetačního klidu 

• do POV stavby promítnout ochranu dřevin v kontaktu s plochami výstavby včetně zásad 
ochrany aktivní kořenové zóny 

• při stavebních pracech důsledně respektovat okrajové prvky dřevin podél kolejiště s výjimkou 
uvolnění kolejového tělesa, resp. průjezdného profilu od náletů dřevin 

• zásahy do břehových porostů minimalizovat a následně zajistit zpevnění břehů přírodními 
materiály 

 
Vlivy na floru 

Během botanického průzkumu nebyly nalezeny žádné zvláště chráněné druhy rostlin 
podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č.395/1992 Sb., 
nalezen byl pouze 1 druh obsažený v Červeném seznamu květeny České republiky v 
kategorii "druh sledovaný", tedy v kategorii bez ohrožení. 

 
Vlivy na faunu 

V úseku tratě Dolní Lipka, Lichkov, Mladkov u vodotečí nebyl v průběhu terénních 
pochůzek zaznamenán výskyt obojživelníků ani plazů – jejich výskyt však nelze 
vyloučit. V úseku tratě Jablonné nad Orlicí - Verměřovice  byl v průběhu pochůzek 
pozorován  skokan hnědý  (Rana temporaria)  a  ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a 
užovka obojková (Natrix natrix); jedinci  ještěrky  byli pozorováni  ve vzdálenosti cca 
1000 m  od železniční trati. Lokalita není dle provedených průzkumů místem trvalého 
výskytu organismů, vyžadujících zvláštní ochranu podle přílohy III vyhlášky  MŽP ČR 
395/21992 Sb. Drobnými zemními pracemi budou likvidovány některé  populace 
epigeického hmyzu a drobných hlodavců, vázaných  na dané území, tyto druhy jsou 
však zastoupeny na analogických lokalitách v okolí v hojném počtu.  
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V rámci další projektové přípravy bude respektováno následující doporučení: 
• v rámci prováděcí projektové dokumentace formou podrobného zoologického doprůzkumu 

v jarním a časně letním období ověřit výskyty a hustotu populací zvláště chráněných a 
regionálně významných druhů živočichů v zájmovém území navrhované výstavby s důrazem 
na prostory křížení (kontaktu) s prvky ÚSES a VKP,  s cílem preventivně stanovit ochranná 
opatření k případné záchraně aktuálně zjištěných populací 

• v průběhu provádění výkopových prací  zajistit  jámy  proti vniknutí  drobných živočichů, 
popř. před zasypáním  těchto jam zajistit  přenos  živočichů 

 
Vlivy na  významné krajinné prvky 

Významný krajinný prvek je v ust. § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů definován jako ekologicky, 
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled 
nebo přispívající k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, 
rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, 
které zaregistruje podle § 6 cit. zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný 
prvek, zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště 
nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi 
být i cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.  
Významné krajinné prvky jsou dle § 4 odst. 2 cit. zákona - chráněny před 
poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova 
a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.  K zásahům, které by 
mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či 
oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, 
opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména  
umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování 
pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů. Závazná stanoviska 
k zásahům do registrovaných významných krajinných prvků vydávají pověřené obecní 
úřady (dle § 76 odst. 2 písm a/ cit. zákona),  závazná stanoviska k zásahům do 
ostatních, zákonem vyjmenovaných významných krajinných prvků - vydávají obecní 
úřady obcí s rozšířenou působností (dle § 77 odst. 3 cit. zákona).  
V dotčeném území budou  realizací záměru  negativně ovlivněny  významné krajinné 
prvky les (v souvislosti s pomístní probírkou porostů pro umístění sloupů  elektrického 
vedení a podzemních inženýrských sítí),  drobné vodní toky (rekonstrukcí  a  opravami  
propustků  pod  tratí)  a  niva  Tiché Orlice (zejména umístěním sloupů elektrického 
vedení, podzemních i nadzemních inženýrských sítí, lokálním kácením dřevin,  
průjezdem mechanizace). 
Z hlediska dopadů na rozsah trvalého a dočasného odlesnění jde o vlivy mírně 
nepříznivé až nepříznivé, z hlediska významnosti za nevýznamné až málo významné.  
Záměr je v bezprostředním kontaktu s  vodními toky tak, jak tato skutečnost byla 
pospána v předcházejících částech předkládaného oznámení. Za nejkritičtější etapu je 
nutno pokládat jednoznačně období přípravy území, zejména vlastní skrývky 
vegetačního pokryvu a kácení dřevin, poněvadž může mít největší dopad na biotu 
zájmového území výstavby. Pokud by podle POV stavby toto období připadalo na 
počátek vegetačního období, resp. jarní aspekt vývoje ekosystémů, lze jednoznačně 
tyto časové souvislosti pokládat za nepříznivé až velmi nepříznivé. 
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Pro minimalizaci negativních vlivů lze vyžadovat respektování následujících 
doporučení:  
• těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek) přednostně realizovat mimo vegetační 

období, nejdříve ke konci vegetačního období, zejména v prostorech kontaktů s prvky ÚSES a 
VKP „ze zákona“, z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících 
živočichů a prevence  dopadů na ekosystémy a významné krajinné prvky v době zvýšené 
aktivity populací jednotlivých druhů rostlin a živočichů 

• zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených lesních 
porostech 

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkce lesa 

• práce na  vlastní přípravě území pro výstavbu realizovat nejdříve ke konci vegetačního období 
a v období vegetačního klidu po jednotlivých etapách dle projednaného POV stavby 

Stavba se dále pohybuje v pásmu do 50 m od lesa. Pro práci na pozemcích ve 
vzdálenosti do 50 m od lesa je třeba souhlasu příslušného orgánu lesního 
hospodářství. O tento souhlas zažádá investor. 
 

Vlivy na prvky ÚSES 

V dotčeném území  jsou prvky územního systému  ekologické stability (ÚSES)  místní, 
regionální i nadregionální úrovně (zákres průniku prvků ÚSES dotčeným územím – viz 
příloha č. 2 a č. 3 tohoto posudku).  Vymezení a hodnocení  místního systému 
ekologické stability náleží do působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
(dle § 77 odst. 2 písm. a/zákona č. 114/1992 Sb.),  t. j.  Městského úřadu Žamberk a 
Městského úřadu Králíky, vymezení  a hodnocení regionálního systému ekologické 
stability náleží do působnosti Krajského úřadu Pardubického kraje (dle § 77a odst. 3 
písm. a/ zákona č. 114/1992 Sb.), vymezení  a hodnocení nadregionálního  systému 
ekologické stability náleží do působnosti Ministerstva životního prostředí (dle § 79 
odst. 3 písm. a/ zákona č. 114/1992 Sb.).  Podrobněji je systém ÚSES popsán 
v příloze 5 předkládaného oznámení. Pro eliminaci negativních dopadů stavby na 
popsané prvky ÚSES je nutné respektovat následující doporučení: 
• mezideponie  a deponie  vytěžené zeminy a štěrku z kolejiště, který bude recyklován, event. 

štěrku nového - nezakládat v území vyčleněném pro územní systém ekologické stability; 
umístění mezideponií v území  přírodního parku Orlice a přírodního parku Suchý vrch - 
Buková hora lze připustit pouze za předpokladu jejich následného a úplného odstranění 
z území; umístění mezideponií a deponií konzultovat předem s  orgány ochrany přírody  a 
orgány na úseku ochrany vod 

• pokud bude prováděna rekonstrukce, opravy, event. výstavba nových propustků                    
pro drobné vodoteče pod tělesem železnice,  navrhnout úpravu těchto objektů tak, aby byla 
zajištěna migrace  bioty (v tomto případě zejména obojživelníků a plazů); technické řešení 
rekonstrukce, výstavby  objektů tohoto typu konzultovat s  orgány ochrany přírody a 
odbornými pracovišti ochrany přírody a krajiny (např. Agenturou ochrany přírody                  
a krajiny ČR).  

• těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek) přednostně realizovat mimo vegetační 
období, nejdříve ke konci vegetačního období, zejména v prostorech kontaktů s prvky ÚSES 
a VKP „ze zákona“, z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících 
živočichů a prevence  dopadů na ekosystémy a významné krajinné prvky v době zvýšené 
aktivity populací jednotlivých druhů rostlin a živočichů 
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• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit parametry křížení trati se skladebnými 
prvky ÚSES z hlediska jejich prostupnosti pro migrační trasy živočichů, ve shodě 
s doporučenou metodikou AOPK ČR pro křížení liniových staveb s biokoridory 

• důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku 
mimo prostor trati do okolních ploch ve vymezených skladebných prvcích ÚSES a  VKP 
v místech kontaktu trasy s těmito prvky 

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

• v rámci rekultivace území po výstavbě realizovat v prostorech křížení s prvky ÚSES výsadbu 
částí dotčených biokoridorů v druhové skladbě, odpovídající stanovištnímu vymezení těchto 
skladebných prvků ÚSES 

• při výstavbě bude nutno nenarušovat vymezená biocentra, VKP a zachovávat průchodnost 
biokoridorů (minimalizovat zásahů a použití těžké stavební techniky); jedná se zejména  o 
zajištění potřebných parametrů propustí a mostů pod železniční tratí (případné zvětšování 
světlosti stávajících objektů); při výstavbě či rekonstrukcích mostních objektů je nutnou 
minimalizovat zásahy do trvalé zeleně a břehových porostů a neznečišťovat vody 

• zařízení stavenišť se nesmí budovat nikde tam, kde podle map ÚSES (v příloze 
dokumentace) jsou umístěna biocentra, kde je styk trati s biokoridory a v místech VKP 

 
D.I.8. Vlivy na krajinu 
Z hlediska velkoplošných vlivů lze konstatovat že uvažovaný záměr představuje 
v zásadě jen lokální měřítko významnosti vlivu. Dle názoru zpracovatelů oznámení 
není nutno uvažovat velkoplošné vlivy regionálního významu, nejde ani o realizaci 
záměru, dominujícího z hlediska dálkových pohledů nebo plošně zjednodušujícího 
regionální ekologicko stabilizační vztahy v krajině. 
Z hlediska krajinného rázu dojde k ovlivnění výstavbou protihlukových  stěn. Stěna 
bude navržena z protihlukových panelů SONIT, které tvoří betonový panel opatřený z 
obou stran pohltivou deskou ze SONITU. V dalším stupni bude detailně řešena 
barevnost navržené protihlukové stěny. 
 
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 
Předkládaný záměr nepředpokládá vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.   
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí 
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních 
vlivů  
 
D.II.1. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska 
jejich velikosti a významnosti 

Předkládaný záměr je v předkládaném oznámení posouzen ze všech podstatných 
hledisek. Z hlediska charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu, 
která v podstatě představuje stavbu realizovanou ve stávající ose železniční trati.  
Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů 
záměru na životní prostředí. 
Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených dle kapitoly D.I. předloženého oznámení 
je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a významnosti lze očekávat 
zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo, vlivů na hlukovou situaci a vlivů na přírodní 
složky ekosystémů. 
Z hlediska akustické situace v území je patrné, že navržené řešení představuje 
výraznější a hygienicky významnou změnu akustické situace u objektů nejbližší 
obytné zástavby, která je řešena možnými návrhy protihlukových opatření. Je 
nezbytné, aby další stupně projektové dokumentace podrobněji vyhodnotily 
akustickou situaci v území, zejména z hlediska návrhů individuálních protihlukových 
opatření.   
Záměr představuje zásah do VKP „ze zákona“ dle dikce zákona č. 114/92 Sb., a to ve 
vztahu k navrhovanému řešení stavby v souvislosti s přechodem přes vodoteče, 
stavbou na PUPFL a v údolní nivě Tiché Orlice.  
Z hlediska vlivů na povrchové a podzemní vody záměr dle provedeného vyhodnocení 
nepředstavuje významnější negativní vlivy. Při respektování doporučení uvedených 
v předkládaném oznámení nedojde při výstavbě ke kvantitativnímu nebo 
kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod. Záměr představuje určitý odvod srážkových 
vod, který však nebude významněji ovlivňovat odtokové poměry v území.  
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji 
komentované v jednotlivých bodech předkládaného oznámení lze záměr označit 
z hlediska vlivů za akceptovatelný při respektování doporučení, které jsou 
sumarizována v příslušné kapitole předkládaného oznámení.  

 
D.II.2. Možnosti přeshraničních  vlivů 
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s předkládaným záměrem nenastávají. 
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a 
nestandardních stavech  
D.III.1. Možnosti vzniku havárií 
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě 
provozu.  
D.III.2. Dopady na okolí 
V etapě výstavby lze za potenciální místo vzniku havárie označit recyklační linku. 
Další havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů v blízkosti 
vodních toků a ve vodohospodářsky citlivých oblastech. Veškeré dopady na okolí se 
projeví především v kontaminaci  vod a půd. Také v rámci provozu rizika spočívají 
především v možnosti vzniku havárií vlaku nebo špatně zabezpečené dopravní 
zásilky. Potom je třeba počítat s únikem technologických kapalin nebo 
přepravovaného nákladu (včetně kapalin) - látek škodlivých vodám na povrch trati, do 
příkopů nebo do okolí trati. Každopádně elektrizace posuzovaného úseku bude 
výrazně snižovat riziko úniku látek škodlivých vodám do horninového prostředí, 
případně do povrchových a podzemních vod. 
D.III.3. Preventivní opatření 
Zabezpečení recyklační linky by mělo riziko kontaminace vod a půd eliminovat na 
minimum. Z hlediska materiálů, které jsou určeny k recyklaci, není při respektování 
doporučených podmínek předpokládána kontaminace, která by mohla jakýmkoli 
způsobem ohrozit jakost vody nebo zdravotní nezávadnost povrchových a 
podzemních vod. V případě havárie během stavby by mohlo dojít k úniku ropných 
látek do vodotečí, či podzemní vody (při přečerpání PHM, nebo nedokonalém 
zabezpečení strojů proti únikům ropných látek), dále k vysypání sypkého materiálu 
(cement, kontaminovaný materiál z recyklačních ploch apod.). Veškerá tato rizika jsou 
zohledněna v oznámení návrhem řady opatření, která lze chápat právě jako 
preventivní opatření pro předcházení těchto havarijních stavů. K  preventivním 
opatřením lze počítat i vypracování havarijního plánu, odsouhlaseného správou 
dopravní cesty a hasičským záchranným sborem ČD, technologická kázeň a 
zajišťování striktního dodržování všech platných předpisů a nařízení vydaných v rámci 
stavebního povolení i mimo něj pomocí stálého dozoru a kontrol.  V doporučeních 
předkládané dokumentace je uvedeno následující doporučení: 
• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 

škodlivých vodám  podle zákona o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů    
zpracovaných v havarijním plánu  

 
D.III.4. Následná  opatření 
Následná opatření spočívají v okamžitém odstranění havárie a provedení sanačních  
opatření, tak aby byly sníženy škody  na životním prostředí na minimum, zvláště 
v oblastech se zvýšenou zranitelností podzemních a povrchových vod. Po zahájení 
provozu je doporučeno provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů zpracované 
akustické studie.  
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, 
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí  
 
V této kapitole oznámení jsou sumarizována veškerá opatření, navrhovaná pro 
prevenci, vyloučení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů výstavby a provozu 
obchodního centra na životní prostředí.  

D.IV.1. Územně plánovací opatření 
Územně plánovací opatření nejsou navrhována.  

D.IV.2. Technická opatření 
• v dalších stupních projektové dokumentace předložit podrobný hydrogeologický a 

inženýrsko – geologický průzkum celé řešené železniční trati  

• provést detailní geologický a hydrogeologický průzkum rekonstrukce mostních objektů a 
v místech potenciálních sesuvných území 

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

• v dalších stupních projektové dokumentace předložit kompenzační opatření za trvalý zábor 
pozemků určených pro plnění funkce lesa 

• součástí dokumentace pro územní řízení musí být proveden výpočet hluku ze stavební 
činnosti a event. návrh protihlukových opatření; hodnota hladiny akustického tlaku A ze 
stavební činnosti nesmí překročit v době od 7,00 hod. – 21.00 hod. LAeq,T = 65 dB 

• pro dokumentaci k územnímu řízení zpracovat podrobnou akustickou studii pro jednotlivé 
lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu protihlukových opatření s doložením 
jejich účinnosti; součástí dokumentace pro územní řízení musí být konkrétní návrh 
protihlukových opatření s průkazem, že hluk z provozu ze železniční dopravy nepřekročí u 
chráněných objektů v denní době 55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, v ochranném pásmu 
dráhy nesmí hladina akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 55 v noci v LAeq,T, dle 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• pro dokumentaci k územnímu řízení zpracovat studii řešící problematiku  vlivu vibrací dle 
nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

• v rámci vypracování  podrobné akustické studie konzultovat každou výpočtovou oblast s 
příslušnými obcemi jak z hlediska koncepce navrhovaných forem protihlukových ochran, 
tak i pro podchycení všech hygienicky významných objektů, které by v každé výpočtové 
oblasti měly být řešeny, a to včetně případných rekreačních objektů vybudovaných  na 
základě řádného stavebního povolení  

• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace bude protihluková ochrana řešena 
protihlukovými stěnami situovanými dle návrhu nově vypracované akustické studie 
respektive individuálními protihlukovými opatřeními; detailní lokalizace protihlukových stěn 
bude upřesněna v dalších stupních projektové dokumentace po detailnějším zaměření trasy 
a konkretizaci jednotlivých výpočtových oblastí 

• v rámci další projektové přípravy řešit změnu funkčního využití objektů v majetku ČD 
situovaných v bezprostředním okolí železniční trati v jejím ochranném pásmu, kde nelze 
splnit požadavky NV 502/2000 Sb. 

• světlost stávajících mostních objektů musí zůstat zachována   

• v rámci realizace stavby bude  zajištěno  zpřístupnění všech okolních pozemků   
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• v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou 
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na 
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného 
zdraví;  dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými obcemi, 
případně respektovat požadavky směřující k eliminaci narušování  faktorů pohody dle 
požadavku orgánu ochrany veřejného zdraví  

• v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromažďování 
nebezpečných odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám, a to jak pro etapu 
výstavby, tak i pro vlastní provoz; tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených 
prostorách v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství 

• další stupně projektové dokumentace budou specifikovat  přesné objemy a místa v rámci 
stavby „ČD DDC, Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad Lichkov st. hranice, 1. stavba 
Letohrad (mimo) – Lichkov st.hr.“ s kontaminovaným štěrkovým ložem; specifikované a 
lokalizované  objemy kontaminovaného štěrku budou odtěženy separátně a bez 
mezideponie a zneškodněny v souladu s platnou legislativou 

• před zahájením vlastních rekonstrukčních prací dokladovat výsledky rozborů sušiny z 
odebraných vzorků štěrkového lože a zeminy ve stanovených místech - odběr vzorků bude 
proveden na vybraných místech po konzultaci (resp. za dohledu) příslušného oddělení 
odpadového hospodářství  

• odběrová místa budou především zahrnovat  charakteristická místa  železniční trati: oblast 
výhybek, vybraná místa s dřevěnými pražci apod. pro možnost posouzení způsobu využití 
nebo zneškodnění štěrkového lože a zeminy 

• v případech, kdy budou ve vzorku sušiny překročena kriteria C pro průmyslovou oblast  dle 
Metodického pokynu MŽP ze srpna 1996, bude štěrkové lože odtěženo separovaně a buď 
uloženo na skládce nebo příslušné dekontaminační ploše,  respektive může být bez 
mezideponie recyklováno na recyklační základně, a to při respektování následujícího 
postupu: 

⇒ využity budou pouze frakce 32 - 63 mm do štěrkového lože, respektive 32 - 8 mm jako štěrkodrť do 
zapuštěného kolejového lože - před znovupoužitím bude provedena nová analýza na obsah NEL v sušině  

⇒ z tohoto štěrkového lože nebude zhotovována frakce 0 - 32 mm do konstrukčních vrstev železničního 
spodku a jemná frakce 0 - 8 mm bude od třídiče odvezena ke zneškodnění    

• veškeré rozbory štěrkového lože, výkopové zeminy a prosevu budou prováděny 
akreditovanou laboratoří; ke každému odběru bude zpracován protokol o odběru;  kromě 
rozboru samého bude protokol obsahovat: přesné  určení místa odběru, označení koleje ze 
které byl vzorek odebrán, popis způsobu odběru a datum odběru 

• před rozhodnutím o použití prosevu  budou doloženy protokoly o zařazení do příslušného  
kriteria dle Metodického pokynu MŽP ČR z 31.7.1996 

• v prováděcích projektech upřesnit jednotlivé druhy odpadů a stanovit jejich množství a 
předpokládaný způsob zneškodnění 

• v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa oplachu 
vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu zařízení na mytí 
vozidel 

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

• současí dalších stupňů projektové dokumentace bude inventarizace  sesuvných území pro 
případné stabilizace svahů 
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• v rámci dalších stupňů projektové dokumentace respektovat požadavek na vyloučení 
lokalizace manipulačních ploch v sesuvných územích 

• v rámci prováděcí projektové dokumentace formou podrobného zoologického doprůzkumu 
v jarním a časně letním období ověřit výskyty a hustotu populací zvláště chráněných a 
regionálně významných druhů živočichů v zájmovém území navrhované výstavby 
s důrazem na prostory křížení (kontaktu) s prvky ÚSES a VKP,  s cílem preventivně stanovit 
ochranná opatření k případné záchraně aktuálně zjištěných populací 

• pro případné žádosti o kácení mimolesních porostů dřevin jednoznačně doložit 
minimalizovaný odůvodněný  rozsah kácení podle druhů a počtu dřevin na základě 
podrobného pasportu dřevin, vyhodnocujícího sadovnickou hodnotu a perspektivnost 
porostů podél trati či v kontaktu s plochami, na kterých  jsou navrhovány změny vyvolané 
stavbou; z tohoto důvodu v dokumentaci k územnímu rozhodnutí a v dokumentaci ke 
stavebnímu povolení bude upřesněn podrobnější dendrologický průzkum s tím, že při jeho 
zpracování budou jednotlivé stromy geodeticky zaměřeny 

• do POV stavby promítnout ochranu dřevin v kontaktu s plochami výstavby včetně zásad 
ochrany aktivní kořenové zóny 

• POV stavby bude preferovat transport maximálního objemu zemin a štěrku po železnici 

• POV stavby bude respektovat pro transport stavebních materiálů, které nebude možné 
přepravit po železnici přístupy k železniční trati mimo souvislou obytnou zástavbu 

 

D.IV.3. Ostatní opatření 
• při výběrovém řízení na dodavatele stavby bude stanoveno jako jedno ze srovnávacích 

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

• pro stavbu bude vypracován plán havarijních opatření  pro případ havarijního úniku látek 
škodlivých vodám  podle zákona  o vodách, s jehož obsahem budou seznámeni všichni 
pracovníci stavby; v případě havárie bude nezbytné postupovat podle pokynů 
zpracovaných v havarijním plánu 

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

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

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

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

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

• výstavbu organizačně zabezpečit způsobem, který  vyloučí možnost narušení faktorů 
pohody, a to  zejména v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu; veškeré stavební 
práce spojené s návozem stavebního a technologického materiálu budou uskutečňovány 
v obytné zástavbě pouze v denní době 
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• v době výstavby její správnou organizací minimalizovat pohyb mechanismů a těžké 
techniky v blízkosti obytné zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory) stínit mobilními 
akustickými zástěnami 

• v případě použití mobilního  drtiče a třídiče budou tyto umístěny  na zařízení stavenišť 
v maximální možné vzdálenosti od obytné zástavby 

• likvidace splaškových vod v etapě výstavby bude řešena trvalými sociálními zařízeními 
napojenými na splaškovou kanalizaci respektive suchými WC s chemickou náplní nebo 
odvozem splašků na smluvní  ČOV 

• plochy pro recyklační linky realizovat jako zpevněné s odtokem srážkových vod do 
nepropustné jímky 

• s vodami z nepropustné jímky nakládat podle rozhodnutí příslušného vodohospodářského 
orgánu 

• kaly z nepropustné jímky likvidovat na skládce odpadů nebo na biodegradační stanici 
v okolí 

• tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit zemní 
jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem  

• pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících ČOV v okolí 
optimalizované tratě 

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

• veškeré činnosti na zařízeních stavenišť organizovat tak, aby byla minimalizována možnost 
ohrožení povrchových a podzemních vod především ropnými látkami 

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

• prověřit stav stávajících propustků a jejich parametry z hlediska přívalových vod 

• do provozního řádu zahrnout pravidelnou údržbu propustků 

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

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

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou  stavební mechanismy odstaveny 
v minimálním počtu; pod  stojícími stavebními mechanismy budou instalovány  záchytné 
plechové nádoby 

• na plochách zařízení staveniště v zátopovém území budou stavební mechanismy vybaveny 
dostatečným množstvím sanačních prostředků pro případnou likvidaci úniků ropných  látek 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na  staveništi musí být v dokonalém 
technickém stavu, zejména z hlediska možných  úkapů ropných látek 

• recyklační základna bude vybudována na zpevněné ploše; vlastní prostor recyklační linky a 
prostor pro uložení  prosevu z recyklace bude na zpevněné ploše vyspádované  do 
bezodtoké záchytné jímky s dostatečným objemem  

• před každou likvidací odpadní vody z bezodtoké jímky  u recyklační linky provést kontrolní 
analýzu a dle výsledku rozhodnout o způsobu likvidace odpadní vody 
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• ve vodohospodářsky citlivých oblastech nesmí být provozována jakákoliv manipulace s 
ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné  mechanismy 
(stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich parkování 

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

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

• před podáním žádosti o kácení dřevin důsledně prověřit možnosti zachování všech 
hodnotnějších dřevin v kontaktu s plochami výstavby objektů, zařízení stavenišť či 
s plochami rekonstrukce trati 

• při stavebních pracech důsledně respektovat okrajové prvky dřevin podél kolejiště 
s výjimkou uvolnění kolejového tělesa, resp. průjezdného profilu od náletů dřevin 

• zásahy do břehových porostů minimalizovat a následně zajistit zpevnění břehů přírodními 
materiály 

• v průběhu provádění výkopových prací  zajistit  jámy  proti vniknutí  drobných živočichů, 
popř. před zasypáním  těchto jam zajistit  přenos  živočichů 

• těžiště zemních prací (zejména zahájení skrývek) přednostně realizovat mimo vegetační 
období, nejdříve ke konci vegetačního období, zejména v prostorech kontaktů s prvky ÚSES 
a VKP „ze zákona“, z důvodu omezení vlivů na prostory reprodukce populací volně žijících 
živočichů a prevence  dopadů na ekosystémy a významné krajinné prvky v době zvýšené 
aktivity populací jednotlivých druhů rostlin a živočichů 

• zajistit důslednou lesnickou rekultivaci manipulačních pásů ve výstavbou dotčených 
lesních porostech 

• práce na  vlastní přípravě území pro výstavbu realizovat nejdříve ke konci vegetačního 
období a v období vegetačního klidu po jednotlivých etapách dle projednaného POV stavby; 
veškerá řádně odůvodněná a podložená kácení realizovat pouze v období vegetačního klidu 

• mezideponie  a deponie  vytěžené zeminy a štěrku z kolejiště, který bude recyklován, event. 
štěrku nového - nezakládat v území vyčleněném pro územní systém ekologické stability; 
umístění mezideponií v území  přírodního parku Orlice a přírodního parku Suchý vrch - 
Buková hora lze připustit pouze za předpokladu jejich následného a úplného odstranění 
z území; umístění mezideponií a deponií konzultovat předem s  orgány ochrany přírody  a 
orgány na úseku ochrany vod 

• pokud bude prováděna rekonstrukce, opravy, event. výstavba nových propustků                    
pro drobné vodoteče pod tělesem železnice,  navrhnout úpravu těchto objektů tak, aby byla 
zajištěna migrace  bioty (v tomto případě zejména obojživelníků a plazů); technické řešení 
rekonstrukce, výstavby  objektů tohoto typu konzultovat s  orgány ochrany přírody a 
odbornými pracovišti ochrany přírody a krajiny (např. Agenturou ochrany přírody                  
a krajiny ČR) 

• v dalším stupni projektové dokumentace prověřit parametry křížení trati se skladebnými 
prvky ÚSES z hlediska jejich prostupnosti pro migrační trasy živočichů, ve shodě 
s doporučenou metodikou AOPK ČR pro křížení liniových staveb s biokoridory 

• důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost padání štěrku 
mimo prostor trati do okolních ploch ve vymezených skladebných prvcích ÚSES a  VKP 
v místech kontaktu trasy s těmito prvky 
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• během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do kolejiště a mimo 
kolejiště 

• v rámci rekultivace území po výstavbě realizovat v prostorech křížení s prvky ÚSES 
výsadbu částí dotčených biokoridorů v druhové skladbě, odpovídající stanovištnímu 
vymezení těchto skladebných prvků ÚSES 

• při výstavbě bude nutno nenarušovat vymezená biocentra, VKP a zachovávat průchodnost 
biokoridorů (minimalizovat zásahů a použití těžké stavební techniky); jedná se zejména  o 
zajištění potřebných parametrů propustí a mostů pod železniční tratí (případné zvětšování 
světlosti stávajících objektů); při výstavbě či rekonstrukcích mostních objektů je nutnou 
minimalizovat zásahy do trvalé zeleně a břehových porostů a neznečišťovat vody 

• zařízení stavenišť se nesmí budovat nikde tam, kde podle map ÚSES  jsou umístěna 
biocentra, kde je styk trati s biokoridory a v místech VKP 

• v rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých 
v procesu výstavby a doložit způsob jejich zneškodnění 

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

 
 
D.IV.4. Kompenzační  opatření 
Kompenzační opatření nejsou navrhována. 
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích 
předpokladů při hodnocení vlivů  
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady: 

 literární údaje (viz seznam literatury) 
 terénní průzkumy 
 osobní jednání 

Problematika hluku ze stacionárních zdrojů byla zpracována s využitím programového 
produktu HLUK+.  
Hodnocení vlivu imisí z bodových, plošných a liniových zdrojů znečištění bylo 
provedeno podle metodiky SYMOS 97, verze 99.  
Seznam použité literatury a podkladů 
1) „ČD, DDC Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov, st. hranice, 1. stavba Letohrad 

(mimo) – Lichkov st.hranice“, přípravná dokumentace, SÚDOP Brno s.r.o., 2003 
2) WHO : Guidelines for Community Noise, 1999 
3) Vít M,Michalík J, : Hodnocení zdravotních rizik silničních staveb v rámci procesu EIA I. 

část - teoretická východiska, Hygiena 44, 1999, No.3, p. 163 –175 
4) SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 

prostředí - subsystém 3 „ Zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku " - odborná zpráva za 
rok 1997, SZÚ Praha, 1998 

5)  SZÚ Praha : Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu 
prostředí - subsystém 1 „Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k 
venkovnímu a vnitřnímu ovzduší " - odborná zpráva za rok 1999, SZÚ Praha, 2000 

6) Bubník J.: Modely pro výpočet znečištění ovzduší z provozu automobilové dopravy 
používané v ČHMÚ a praktické  příklady výpočtu imisní zátěže, Sb. předn.: "Metody 
stanovení emisní a imisní zátěže z mobilních zdrojů znečištění ovzduší, FINISH s.r.o., 
Pardubice, 1995 

7) Liberko M., Polášek J.: HLUK +, verze 5.03, ENVICONSULT, JpSoft, Praha, 1999 
8) Demek J.et al.(1966): Atlas Československé socialistické republiky, Praha 
9) Mikyška R.et al.(1972): Geobotanická mapa ČSSR. 1. České země. - Academia, Praha 
10) Příloha č.II Vyhlášky Ministerstva životního prostředí  České republiky č.395/1992 Sb. 

[seznam zvláště chráněných druhů rostlin] 
11) Quitt E.et al.(1971): Klimatische Gebiete der  Tschechoslowakei. - Studia 

Geographica,Brno,16:1-74  
12) Kolektiv: Hygiena, díl 1., faktory životního prostředí  ovlivňující zdraví, Univerzita Karlova, 

Praha, 1996 
13) Míchal I. a kol.: Územní zabezpečování ekologické stability, MŽP ČR, Praha, 1991 

 
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se 
vyskytly při zpracování oznámení 
Prognostické metody použité v oblasti emisí, imisí a hluku jsou postaveny na základě 
současného stupně poznání  a nejsou a ani nemohou být absolutně přesnou 
prognózou,  ale pouze maximální možnou syntézou na základě stávajících znalostí. 
Podle toho je k nim třeba také přistupovat. 
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Za nezbytné je však požadovat realizování doporučení, která vzešla ze zpracování 
oznámení, jejichž respektováním lze negativní vlivy na životní prostředí minimalizovat.  
Charakter posuzovaného záměru představující činnosti podrobněji popsané v úvodu 
předkládaného oznámení nevyžaduje sdělení dalších podstatných informací o 
předkládaném záměru.  

Podkladem pro zpracování tohoto oznámení byla přípravná dokumentace stavby „ČD 
DDC. Dalšími podklady byly informace: 
1. pracovníků České dráhy s.o. Divize dopravní cesty o.z. Stavební správa Praha 
2. orgánů státní správy 
 

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Předložený záměr je navržen jednovariantně.  To znamená, že je posouzena velikost 
a významnost vlivů těch aktivit, které jsou investorem uvažovány a jimž je podřizováno 
projektové řešení záměru.  
 

F. ZÁVĚR 
Z hodnocení vlivu výstavby a provozu posuzovaného záměru na životní prostředí 
vyplývá, že realizace stavby  ČD, DDC Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – 
Lichkov, st. hranice, 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hranice bude mít určitý  
negativní vliv  na životní prostředí zejména v etapě výstavby. Tyto negativní vlivy lze 
však významně eliminovat  při respektování podmínek doporučených předkládaným 
oznámením, a proto lze posuzovaný záměr v hodnoceném území a v navrženém 
řešení považovat za akceptovatelný. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Předmětem předkládaného oznámení je záměr „ČD, DDC Elektrizace trati včetně PEÚ 
Letohrad – Lichkov, st. hranice, 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st.hranice“.  
Předkládaný záměr spadá dle Přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. do kategorie II, bod 9.2. 
Novostavby (neuvedené v kategorii I), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace 
železničních tratí; novostavby nebo rekonstrukce železničních a intermodálních zařízení a 
překladišť, kde příslušným orgánem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí je krajský 
úřad, v tomto případě Krajský úřad Pardubického kraje. 
Situace stavby je patrná z následujícího mapového podkladu: 

 
Stavba ovlivní bezprostředně kvalitu ovzduší, půdní fond a hlukové poměry ve svém 
blízké okolí. Dotčena bude i mimolesní a lesní zeleň podél trati, která bude odstraněna 
z důvodu výstavby trolejového vedení a na plochách zařízení stavenišť. V průběhu 
výstavby dojde rovněž k zásahům do prvků územního systému ekologické stability, 
především rekonstrukcí mostních objektů a propustků. 
Nejvýraznější dopad ze všech vlivů z provozu trati mají vlivy hluku. Hlukem ze stavby 
a posléze i z provozu na elektrifikované trati budou dotčeni obyvatelé měst a obcí 
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nacházejících se v bezprostřední blízkosti trati. V dotčeném úseku jsou je to město 
Jablonné nad Orlicí a obce Verměřovice, Těchonín, Celné, Mladkov a Lichkov. 
Dokončením stavby lze očekávat příznivý efekt vnímání hluku z provozu trati: instalací 
nového kolejového  systému je prokázán na dokončených koridorových tratích pokles 
hlučnosti z jednotlivých průjezdů vlaků, dále se příznivě projeví nižší hlukové emise 
budoucí elektrické trakce oproti stávající trakci motorové. Zvýšením intenzity vlakové 
dopravy bude způsoben jen nepatrný nárůst LAeqT. 
Dopady zvýšené hlučnosti v dotčených obcích budou zmírněny výstavbou 
protihlukových stěn a realizací individuálních protihlukových opatření u exponovaných 
objektů – výměnou oken za okna s garantovanou vyšší vzduchovou neprůzvučností. 
Významně se stavba elektrizace projeví též na kvalitě ovzduší. Pro vyhodnocení vlivu 
elektrizace traťového úseku Letohrad – Lichkov- státní hranice bylo vypracováno 
porovnání současného a výhledového stavu na základě těchto údajů: 
- současná a výhledová intenzita vlakové dopravy 
- současné a výhledové vedení vlaků (typ používaných lokomotiv) 
- spotřeba pohonných hmot (motorové nafty) pro jednotlivé používané lokomotivy 
Z výsledků tohoto posouzení vyplývá, že ačkoliv zůstane motorová trakce u osobních 
vlaků v úseku Letohrad – Lichkov zachována i po dokončení stavby z důvodu 
počátečního nedostatku potřebných elektrických lokomotiv, dojde přechodem na 
elektrickou trakci u všech nákladních vlaků a některých rychlíků ke snížení spotřeby 
pohonných hmot. Toto snížení spotřeby motorové nafty se projeví i značným snížením 
emisí výfukových plynů. Na kvalitu ovzduší bude mít tedy záměr elektrizace traťového 
úseku jednoznačně příznivý dopad, neboť dojde k výraznému snížení drážního 
příspěvku k celkovému znečišťování ovzduší. 
Období výstavby s sebou přinese lokální zvýšení prašnosti a emisí výfukových plynů 
v důsledku stavebních prací a dopravy materiálu nákladními automobily. V tomto 
případě se však jedná pouze o dočasné negativní vlivy omezené na blízké okolí 
stavenišť a přístupových cest, které jsou z hlediska celkového ovlivnění stavu ovzduší 
a životního prostředí (mimo obce) v regionu málo významné. 
Odvedení dešťových vod z kolejiště v extravilánu se navrhuje dílem systémem 
trativodů vyústěných na terén, dílem zpevněnými příkopy nebo příkopovými žlaby 
svedenými do některého z uvedených toků v místech jejich křížení s tratí, případně 
v intravilánu do kanalizace ve správě ČD. 
Běžný provoz na trati zásadně neohrožuje čistotu vod. Náhodné úkapy mazacích látek 
z projíždějících souprav a přepravovaných kapalných materiálů ulpívají na povrchu 
štěrkového lože, kde se sorbují na prachových částicích mezi štěrkovými zrny. Jejich 
rozpustnost ve vodním prostředí je velmi malá. Přesto určité riziko existuje, zejména 
v případě vzniku havarijních stavů, každopádně tento vliv je v porovnání se stávajícím 
stavem díky elektrizaci trati výrazně menší v porovnání se stávajícím stavem. 
V rámci sanace železničního svršku a spodku je rovněž navržen nový systém 
odvodnění. Navržené řešení odvádění vod z vybraných úseků trati lze označit jako 
preventivní řešení ve vztahu k ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, které 
by však vzhledem k navrženému řešení nemělo nijak významně ovlivnit odtokové 
poměry v území  v porovnání se stávajícím stavem.  
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Půdní fond bude dotčen dočasnými a trvalými zábory zemědělské půdy i pozemků 
určených pro plnění funkce lesa. Plocha trvalých záborů zemědělského půdního fondu 
podél celého úseku trati a plocha trvalého záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa je přehledně uvedena v příslušné části předkládaného oznámení včetně 
mapových podkladů. Ve všech případech trvalého záboru jde o pozemky v těsné 
blízkosti drážního tělesa (zábory z důvodů posunu trati apod.). Dočasné zábory, 
zřizované za účelem umístění zařízení stavenišť, se navrhují na dobu kratší jednoho 
roku a po ukončení stavebních prací budou tyto plochy uvedeny do původního stavu. 
Zeleň podél trati bude likvidována jen v nejnutnější míře. Jedná se především o 
uvolnění průběžné trasy pro trakční vedení v šíři  7,5 m od koleje oboustranně, plochy 
zařízení stavenišť, přístupové cesty a vlastní drážní těleso, kde je pravidelně 
prováděna údržba kácením především náletové zeleně dle zákona o drahách. Kácení 
bude  prováděno pouze v období vegetačního klidu od listopadu do března. Lesní 
dřeviny v těsné blízkosti železniční trati budou prořezány, příp. vytěženy v takovém 
rozsahu aby nebyl ohrožen provoz na trati a zároveň aby nedošlo k ohrožení 
hospodaření v lesích. 
Územní systém ekologické stability bude ovlivněn dočasně v průběhu výstavby při 
rekonstrukcích mostů a propustků, při nichž se nelze zásahům do biokoridorů 
vyhnout. Tyto zásahy a jejich důsledky budou minimalizovány a dodržena ochranná 
opatření zamezující znečištění vod. Po ukončení stavebních prací budou plochy 
stavenišť uvedeny do původního stavu, funkčnost biokoridorů a možnost migrace 
živočichů nebudou stavbou trvale narušeny. Mosty i propustky si zachovají stávající 
světlost, v místech, kde trať kříží migrační koridory budou vybudovány migrační lávky 
a oplocení, zabraňující drobným obratlovcům ve vstupu na železniční trať. 
Ostatní složky životního prostředí nebudou významněji dotčeny nebudou. 
Po dokončení stavby dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti území, zvýší se 
bezpečnost provozu, rychlost a kultura cestování, zlepší se přístup pro osoby se 
sníženou mobilitou, z titulu ochrany zdraví obyvatel v okolí trati budou vybudovány 
protihlukové stěny, instalována protihluková opatření apod. 
Kromě pozitivního vlivu na ovzduší změnou trakce z motorové na elektrickou a 
konstantní změny hlukových účinků se všechny ostatní vlivy jeví jako krátkodobé a 
přechodné bez trvalých následků. 
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H. PŘÍLOHY  

1) Vyjádření příslušného stavebního úřadu o souladu stavby s územním plánem 
      V samostatném  svazku: 

1) Zábor ZPF – mapové podklady 
2) Zábor PUPFL – mapové podklady 
3) Koordinační situace – příjezdové komunikace 
4) Botanické posouzení zájmového území 
5) Posouzení ovlivnění zvláště chráněných území, VKP a ÚSES v souvislosti 

s realizací záměru ČD DDC, Elektrizace trati Letohrad – Lichkov st. hranice 
6) Akustická studie 
7) Terénní ověřovací měření stávající akustické situace 
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