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Příloha č. 2 - Záznam z výrobního výboru k SO 262 a 263.2 
 

Dálnice D 47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba                              Záznam 10.6. 2008 
Realizační dokumentace stavby 
 

Záznam z výrobního výboru k SO 262 a 263.2 na stavbu 
 

„Dálnice D 47, stavba 47091/2 Hrušov – Bohumín, 2. stavba“, 
 

který se konal 10.6. 2008 
 

na pracovišti SSŽ a.s., Antošovická 26, Ostrava - Antošovice 
  
 
Přítomní: dle presenční listiny 
 
Předmětem výrobního výboru bylo řešení úhynu ptáků na protihlukové stěně u Antošovic (SO 262 a 263.2). 
 
 
 Dle sdělení Slezské ornitologické společnosti dochází u průhledných částí uvedených protihlukových 

stěn k úhynu ptáků. Ptáci migrují především podél břehového porostu Odry a narážejí do protihlukové 
stěny s plexiglasovou výplní. 

 Projektant stěny uvedl, že v době vypracování RDS byly již siluety dravců zastaralým řešením. 
Nicméně kouřové zabarvení skel výplně, které bylo navrženo v projektu a které mělo být pro ptáky 
viditelné,  se ukazuje jako neúčinné. 

 Zástupce Slezské ornitologické společnosti uvedl, že v roce 2003 byl investor upozorněn na upozorněn 
na nebezpečí kolizí pro ptáky, které vyplývá z budování vysokých průhledných stěn podél dálnice, na 
nichž by byly či nebyly nalepeny siluety dravců (studie „Dálnice D 47, D 47091/2, Hrušov-Bohumín, 
2. stavba. Studie vlivu stavby na stav avifauny v navržené oblasti ochrany ptáků Heřmanský stav-
Odra-Poolzí“ zpracovaná pro HBH Projekt p. Poláškem v r. 2003). Totéž bylo uvedeno v související 
studii pro další úsek dálnice D47092.    

 Jako řešení problému se dle nejnovějších poznatků nabízejí dvě možnosti, a to buď nátěr výplně 
antigraffiti prostředkem, nebo nalepení svislých proužků. Jelikož je antigraffiti nátěr velmi nákladný a 
jeho životnost je pouze 5-8 let, bylo zvoleno druhé řešení, tj. nalepení proužků. Použití jiného nátěru 
(např. syntetického podobně jako na stavbě 4708) je vyloučeno, neboť takový nátěr by mohl způsobit 
kvalitativní degradaci výplně s dopadem na záruku. 

 Plexiglasová výplň bude tedy opatřena svislými proužky šířky 30 mm, s osovou roztečí 100 mm. 
Proužky budou vedeny od horního okraje, u dolního okraje skla zůstane ponechána nepolepená část 
výšky 150 mm. Barva proužků bude bílá. 

 Jak již bylo uvedeno, ptáci migrují v blízkosti řeky Odry, kde bylo také zaznamenáno rozhodující 
množství uhynulých jedinců. Bylo dohodnuto, že zmíněnou úpravou s proužky bude opatřena výplň 
protihlukové stěny vpravo (SO 262) v úseku od mostu 207 po konec stěny u mostu 202 (staničení 
přibližně 162,400-162,800). 

 Zhotovitel stavebních prací popsanou úpravu provede na přelomu měsíců června a července 2008. 
Stav po úpravě bude monitorován (HBH Projekt, p. Mayer) – o výsledcích monitoringu bude Slezská 
ornitologická společnost průběžně informována, zároveň prostřednictvím určených členů společnosti 
sama provede náhodné doplňkové kontroly – souhrnné výsledky budou předány AOPK, ČR, středisko 
Ostrava tak, aby bylo možno urychleně vyhodnotit účinnost opatření a ihned zajistit jeho aplikaci na 
dalších konfliktních místech. 

 Projektant svolá na konec měsíce srpna jednání se shodném složení účastníků, na němž bude 
vyhodnocena účinnost zvolených opatření. 

 
S popsaným řešením byl telefonicky seznámen zástupce investora (Ing. Mráček), který jej odsouhlasil. 
 
12.6. 2008         Zapsal Ing. Petr Malec 









                                                                                                                 

Příloha č. 4 – Seznam fotografií (1. – 13.) 

 

Fotografie 1. – Metoda polepu pásky na stavbě D4704.1 v Lipníku nad Bečvou, aplikace pěti 

pásků najednou 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 2. – Protihluková stěna na stavbě D4704.1 v době aplikace polepu metodou 

páskování 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

 



                                                                                                                 

Fotografie 3. – Metoda polepu páskováním na stavbě D4709.1, aplikace probíhá v polepu 

jednotlivých pásků, oproti polepu na D4704.1 je tato metoda zdlouhavější a náročnější 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

Fotografie 4. – Původní vzhled protihlukové stěny v Českém Těšíně před aplikací 

antigrafitového nátěru, je možno si povšimnout vysoké transparentnosti protihlukové stěny 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Fotografie 5. – PHS v Českém Těšíně rok po aplikaci antigrafitového nátěru, kdy došlo k 

postupnému odlupování vrstvy nátěru a znovu k zprůhlednění stěny, v rámci údržby byl 

proveden nový nátěr, který ale z estetického hlediska působí negativně 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2009) 

 

Fotografie 6. – PHS na stavbě D4709.1 v Antošovicích ke dni 15.6.2008, je vidět značná 

průhlednost stěny 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 

 

 

 



                                                                                                                 

Fotografie 7. – PHS na stavbě D4709.1 již s ochranným opatřením v podobě pásků, velmi 

vysoké snížení průhlednosti 

 

        (Foto Petra Mayerová, 2009) 

 

Fotografie 8. - 9. – Protihluková stěna na Rudné ošetřena antigrafitovým nátěrem, fotografie 

pořízena 8. 2. 2008, ani u této stěny podobně jako u PHS v Českém Těšíně nátěr nevydržel a 

po určité době se začal sloupávat, stále však plní svou funkci jak protihluková stěny, tak svou 

neprůhledností zabraňuje střetu s ptáky 

 

8.      9. 

  

        (Foto Petra Mayerová, 2008) 

 



                                                                                                                 

Fotografie 10. - 13. – Nově budované PHS kolem železničního koridoru, procházejícího 

v Hrádku (okres Frýdek – Místek), zde byla zvolena metoda vypískovaných pásků, která by 

měla být stejně účinná jako metoda polepy pásky (stavba D4709.1, D4704), navíc trvanlivější, 

z důvodu aplikace pásku na tabule již ve výrobě 

 

10.      11. 

  

12.      13. 

  

        (Foto Petra Mayerová, 2010) 

 









 
Příloha č. 7 - Revize interního sdělení č 46/06 ze dne 29.05.2009 
 
Věc: průhledné protihlukové stěny      
 
V interním  sdělení č.46/06 ze dne 29,05.2008 je požadováno k zajištěné ochrany proti 
ptákům provádět polepy siluetami ptáků dle TP 104 a Moravského ornitologického spolku. 
Jako ekologický dozor na stavbě  D4709.2 ( úsek Bohumín—státní hranice ČR – PR) sděluji 
následující : 
 

- na základě zkušeností  s PHS na stavbě D4709.1 a D4704, kde byly průhledné PHS 
opatřeny polepem bílými pásky , bylo zjištěno, že tato metoda  je mimořádně účinná, 
protože od otevření obou úseků, na místech, kde tyto PHS jsou opatřeny výše 
uvedenou metodou, nedochází k nárazům ptáků do  PHS a tím i k jejich úhynu, v roce 
2009 k úhynu dochází pouze na jednom úseku D4704 , který je opatřen průhlednými 
PHS  a není zde aplikována metody polepu pásky to mostní objekt 222 

- konstatuji , že toto vyhodnocení je již po ročním sledování , takže byla zahrnuto jak 
období migrace tak  i období vyvedení mláďat v místě stávající komunikace 

- další variantou k zabránění střetů a úhynu je nátěr PHS antigrafitovou barvou, na 
základě ročního sledování na stavbě SILNICE I/11 ČESKÝ TĚŠÍN – OBCHVAT, 
lze konstatovat, že tato metoda se jeví jako neúčinná, protože dochází k odlepování 
barvy a tím i opětnému zprůhlednění a kolizím ptáků s PHS a rovněž  následný 
opravný nátěr má daleko do estetičnosti stavby 

- metoda pásku byla nakonec použita  i pracovníky Moravského ornitologického spolku 
na mostě Legii přes řeku Bečvu , kteří tuto metodu aplikovali na základě vynikajících 
zkušeností na stavbě D4709.1 a D4704, jejich  vyhodnocení přikládám k této žádosti. 
z jejich vyhodnocení jednoznačně vyplývá, že i samotní autoři polepu PHS  siluetami 
ptáků, se jednoznačně přiklánějí k aplikaci polepu pásky 

- pokud jde o  trvanlivost této metody, ukazuje se,  že je taky vysoce účinná, protože na 
PHS na stavbě D4709.1 došlo l poškození pouze na jednom místě  ( pravděpodobně 
vlivem zimní údržby komunikace)  a na celém úseku bylo odlepeno 6 pásku 
z celkového počtu 62106 , což je 0,009%.,  u PHS na stavbě D4704 nedošlo k 
poškození žádné PHS, zde byla použita metoda polepu tvořenou 6 pásky, která je 
technologicky  i časově  výhodnější 

 
na základě těchto konkrétních údajů doporučuji změnit rozhodnutí obsažené v interním 
sdělení č 46/06 ze dne 29.05.2009 a jako metodu použit metodu polepu pásky, zvláště pak 
, že předmětná stavba se nachází v evidované ptačí oblasti  Heřmanský stav – Odra - 
Poolzí . Dále pak  jako ekologický dozor na stavbách upozorňuji na  změnu technických 
podmínek – protihlukové stěny pozemích komunikací  ze dne 22.5.2008, vydanou 
Ministerstvem  dopravy – odborem pozemích komunikací – aplikace metodou polepu 
pásky, kdy tato metoda je uváděna jako nejúčinnější 
 
V Ostravě 25. srpna 2009         RNDr. Jan Mayer 
                                                                                         ekologický dozor na stavbě D4709.2 
 
příloha :  
stanovisko Moravské ornitologické společnosti  

 



                                                                                                                                                                                    
 
 
Příloha č. 8. – Zápis  z technického kontrolního dne č. 19 

 
stavby „Dálnice D47, stavba 47092 Bohumín – státní hranice ČR/PR“ 

 
 
datum konání: 24. února 2010 
místo konání: TDS Hrušov, Stará cesta 4/125, Ostrava-Hrušov 
přítomni: viz prezenční listina 
 

A- Kontrola zápisů -technická část  
 

 
18/3 -  PHS – ocelové výrobky – úkol předen do stálých 
18/4 – SO 208 – zahájení montáže dilatačních závěrů se předpokládá 15.4.2010 
18/6 – Receptury na vrstvu MZK předloženy, schválena tří frakční od fy. SKANSKA. 
 Vyjímka u objektů SO 109 a SO 133, možno použít dvou frakční ( míra zhutnění 

MZK 150MPa s poměrem do 2,5 ). 
18/7 – Technologické postupy budou zpracovávány ve dvou verzích: 

a) s odkazem na BOZP 
b) pro složité technologické celky vč. detailně zpracované kapitoly BOZP 

18/9 - Při zpracování DSPS (pro přejímky objektů) bude v max. míře využito RDS 
s vyznačením změn červeným fixem. U mostů v případě velkého počtu změn se 
zpracuje nová dokumentace. Pro zakreslení změn bude k dispozici paré č. 4,5–
v případě nutnosti i č.2.  
Upozornění : pro kolaudaci však stačí DSP se zakreslením změn. 

 Bod přesunut do úkolů stálých. 
 
 
Nové body 
 
19/1 – Správce stavby – štěrkové vrstvy v násypech musí být vyvedeny přes humusovou 

vrstvu. 
 
19/2 - Na základě dlouhodobě nevyhovujících zkoušek je zakázáno používat na stavbě 

materiál EMACO. 
 
19/3 - Proměnné dopravní značení – podmínky Ing. Holáně: 

- všechny hranoly musí být poháněny samostatným pohonem 
- čočky ze skla, ne plast 
- pro umístění PDZ musí být příhradový nosník, ne portál 
 

19/4 - Po negativních zkušenostech z předchozích staveb musí být rozvaděče pro ovládání 
technologie na portálech umístěny vně sloupu. 

 
19/5 - PHS – bylo dohodnuto, že průhledné protihlukové stěny budou provedeny 

z kouřového skla a opatřeny svislými bílými proužky. 
- otvírání nouzových východů bude směrem ven a dveře budou z vnější strany 

opatřeny kulou proti vniknutí na dálnici. 
 
 
Zapsal : Jana Božičevičová  



Příloha č. 9 - Zápis z porady -  Problematika střetu ptáků s protihlukovými 
stěnami (PHS) 

 
Dálnice D 47, stavba 4706 Hladké Životice - Bílovec, která se konala 2. 3. 2010  

 v Klimkovicích 
 
Mgr. Bakeš – svolal poradu z důvodu neshody mezi AOPK ČR (pracoviště Ostrava) a ŘSD 
v otázce lepení svislých pruhů na průhledné PHS (účinné opatření zabraňující střetu ptáků 
s PHS). Seznámil zúčastněné s vývojem problému během roku 2009 a 2010 a aktuálním 
postojem zainteresovaných stran. 
 
Ing. Klečka – Po zkušenostech z minulých let víme, že lepení siluet dravců je nedostatečné a 
málo účinné. Navrhované účinné opatření - lepení svislých pruhů - bylo schváleno v TP 104 
Ministerstvem dopravy. Podle stávajícího monitoringu byli pod průhlednými PHS se 
siluetami dravců pravidelně nalézáni uhynulí jedinci ptáků a to i v zimním období (tato 
skutečnost je ověřena nejen na stavbě D4706). 
 
Ing. Novotný – V lepení svislých pruhů není problém, ale stavba je finančně omezena a na 
polepení všech průhledných PHS pravděpodobně nebudou finanční prostředky. Navíc se v TP 
104 uvádí, že svislé pruhy se mají lepit na čiré plochy, kdežto na tomto úseku se používají 
kouřová skla. 
 
RNDr. Mayer – Z průzkumů vyplývá, že ani kouřová skla nepřinášejí zlepšení a že v místech, 
kde byly aplikovány svislé proužky, nebyly zaznamenány úhyny ptáků ( D4709.1, D4704. 
most Českých legii v Přerově). Podle vyjádření pracovníků Moravské ornitologické stanice je 
účinnost stoprocentní. Namátkovou kontrolou na D4706 byly zajištěny následující úhyny: 
krahujec obecný, sojka obecná, strakapoud velký ( 2) , strnad obecný (2) , kos černý , sýkora 
koňadra, čížek lesní a 6 ks blíže neidentifikovatelných ptáků . Daleko horší situace může 
nastat v období jarního tahu. Z hlediska stálosti polepu pásky je možno konstatovat, že tato 
metoda je i z hlediska trvanlivosti velice účinná ( kontrolou ze dne 15.3.2010 bylo zjištěno, že 
po dvou letech provozu na D4709.1 se ze 13370 pruhů nainstalovaných na PHS / na jedné 
PHS -14 pásků/ odlepilo pouze 6 ks , tj.0,048%, což je hodnota zanedbatelná). 
 
Ing. Klečka – Jako účinné opatření je možno na základě dosavadních zkušeností označit i 
zneprůhledňující nátěr (Panbex), používaný jako antigrafity systém. Je také možnost 
individuálně uvažovat o aplikaci pruhů pouze z jedné strany. 
 
Ing. Novotný – Aktuálně není známa finanční náročnost aplikace pruhů. Investor na základě 
dosavadních zkušeností toto zjistí. 
 
Ing. Klečka – Upozornil na možné problémy s kolaudací stavby v případě, že nebudou přijata 
dostatečná opatření na ochranu ptáků. 
 
Ing. Stejskal – Navrhuje, aby ekodozor ve spolupráci s AOPK a zhotovitelem předložil 
jednoduchý přehled, ze kterého bude patrné, na kolika konkrétních místech si představujete 
instalaci pruhů, jaká je výměra řešených ploch a jaká je priorita lokalit pro instalaci těchto 



opatření, např. ve vztahu k pozorování o úhynu ptáků. Dále uvádí, že do finanční stránky bude 
také nutno započítat nároky na případná dopravní opatření. 
 
Mgr. Bakeš – V současné době jsou výsledky monitoringu mortality nereprezentativní, 
protože dosavadní monitoring úhynu ptáků na této stavbě probíhal mimo hlavní tahové 
období, které nastává na jaře a v létě. Zároveň však není možné na toto období, kdy by 
vědomě docházelo k úhynu značného množství ptáků, čekat (docházelo by k rozporu 
s platnou legislativou). Proto je třeba začít s realizací lepení svislých pruhů co nejdříve. 
 
Mgr. Bakeš – sumarizace závěrů: Ekodozor navrhne kritická místa, na něž bude nutné pruhy 
aplikovat přednostně. Návrh bude následně konzultován a odsouhlasen AOPK ČR. Investor 
zjistí ekonomickou stránku věci na základě již realizovaných opatření. Z těchto podkladů se 
bude vycházet při konečném řešení problému. Časový rámec pro zajištění podkladů: do 2 
týdnů. 
 
Zapsal: Mgr. Marek Toman, HBH Projekt spol. s r.o. 
Na základě připomínek doplnil: Mgr. Jiří Bakeš, HBH Projekt spol. s r.o., ekodozor stavby 


