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1. ÚVOD

Cílem diplomové práce je navrhnout, v rozsahu studie, technická ešení úprav železni ní

vle ky  v  lokalit  bývalého  Dolu  Dukla.  Kolejišt  vle ky  slouží  k  dopravní  obsluze  skladu

palivových substrát  a zárove  k obsluze pr myslové zóny.  Vlastní  provoz skladových ploch a

zajišt ní ložních a dopravních manipulací generuje ur itou míru environmentální zát že, kterou je

nutno z d vodu blízkého kontaktu s istými technologiemi pr myslové zóny redukovat. Diplomová

práce se zabývá p edevším technickým návrhem k eliminaci t chto rizik a to zejména odclon ní

provozu palivových substrátu od surovin, p i zachování bezproblémového využití vle ky pro ob

lokality. 

1.1. Historie 

ernouhelný D l Dukla je v sou asné dob  již uzav ený. Koncesi  k dobývání kamenného 

uhlí dostala spole nost brat í Gutmann  již v roce 1905.

Obr. . 1 – Zakladatel dolu Max Gutmann [18]

 T žba byla zahájena, ve v trní jám   . 1 (jáma = d ív jší ozna ení dolu),  21. 01. 1907.

Jáma dostala  jméno po habsburském císa i  Františku  Josefu  I.  -  Kaiser  Franz  Joseph Schacht.

Soub žn  za aly vznikat provozní budovy, sociální za ízení, d lnická a ú ednická kolonie, v etn

vlakového nádraží v Prost ední Suché.  Výstavba dolu byla dokon ena a ukon ena v roce 1915.  V

roce 1918 se jáma p ejmenovala na Jáma Suchá. [18]
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Obr. .2 - D l Dukla v dob  výstavby r.1907

V roce 1949, po skon ení n mecké okupace, se d l p ejmenoval z p vodního názvu na D l

Dukla.  Ve vále ném období byly zásoby uhlí na Dole Dukla nemilosrdn  drancovány (v letech

1943–1944, bylo vyt ženo p es 2,0 mil. tun uhlí). Uhlí bylo t íd no v suché t ídírn . Hrubé sorty

byly  exportovány  p ímo  zákazník m  a  drobné  uhlí  bylo  dopravováno  do  sáze kového  prádla

systému Baum. Na závod  byla postavena i elektrárna. Polovinu takto vyrobené elektrické energie

spot eboval d l na sv j vlastní provoz a zbytek energie byl dodáván do Dolu a koksovny Lazy a na

D l Žofie.  [18]

V druhé polovin  padesátých let  dochází k rozsáhle modernizaci a rekonstrukci d lních a

povrchových  provoz .  V roce  1961 byla  uvedena  do  provozu nová t ídírna  a  úpravna uhlí  na

principu t žké kapaliny.  Nov  postavená,  respektive modernizovaná úpravna uhlí,  byla schopna

pokrýt pot eby nejen z vlastní t žby, ale i z t žby okolních dol . Úpravna uhlí byla projektována na

zpracování 600 t/hod. [18]

Obr. . 3 – Vle ka Dukla [18]
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V roce 1995, v rámci probíhající centralizace, se D l Dukla spojil s Dolem Lazy. Následn  v

roce 2006 byl d l za len n do d lního komplexu - Doly Paskov. V roce 2006 byl rovn ž oznámen

zám r  o  zahájení  útlumu  t žby.  Poslední  vozík  uhlí  byl  symbolicky  vyt žen  10.  01.  2007.  V

pr b hu  102leté existence Dolu Dukla, vyt žili horníci p es 100 mil. tun uhlí.  [18]

1.2. Sou asnost Dolu Dukla

Po vyt žení posledního vozíku erného uhlí v Dole Dukla, byla zahájena postupná likvidace

nepot ebných  d lních za ízení.  Jáma byla  zasypána a byly zdemolovány všechny t žební  v že,

v etn   n kolik starých a nepot ebných objekt .

M sto Haví ov zde,  na základ  dotace v rámci rekultivace tzv.  brownfield ,  vybudovalo

pr myslovou zónu ur enou pro firmy st edního a lehkého pr myslu. Zóna má omezení pro t žký

pr mysl, který by mohl zatížit životní prost edí  a pro hromadné bydlení.  Pr myslová zóna byla

slavnostn  otev ena v b eznu 2014. O podobné pr myslové zóny je v kraji velký zájem, zejména

pro jejich dobrou dopravní obslužnost.

V sou asné dob  slouží bývalé odkalovací nádrže dolu Dukla, jako prostor pro skladování a

zp tnou nakládku paliv (koks, uhlí). Vle ka Dukla je provozována firmou AWT, a.s., která vznikla

jako dce iná spole nost firmy OKD. Skládka je rozd lena do 6 ástí ozna ených jako A, B, C, D, E,

F, na kterých se ukládá palivo. Povrch jednotlivých ástí je z haldoviny a z betonových panel .

Firma AWT je v zájmové lokalit  dále vlastníkem ásti pozemk , manipula ního kolejišt  vle ky,

dopravn  technických za ízení pro manipula ní a skladovací operace a také vlastní ásti inženýrské

infrastruktury. [18]

Vle ka Dukla pat í do soustavy železni ní sít  Ostravsko.  

Obr. .4 – Schéma železni ní sít  Ostravsko [19]
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1.3. Geografická poloha Dolu Dukla (Vle ky Dukla), územní plán

D l Dukla se nachází v Moravskoslezském kraji, v místní ásti statutárního m sta Haví ova,

v okrese Karviná. Katastráln  pat í do katastru Dolní Suchá (637 777) - parcela . 1/1. 

Obr. . 5 – Geografická poloha Dolu Dukla

Pro oblast, ve které se d l Dukla, respektive Vle ka Dukla nachází, platí územní plán m sta 

Haví ova.  Územní plán Haví ov byl vydán Zastupitelstvem m sta Haví ov

Název územního plánu: Územní plán Haví ov 

Datum vydání: 7. 4. 2014, pod . usnesení 1145/25ZM/2014. 

Datum nabytá ú innosti: Územní plán Haví ov nabyl ú innosti dne 25. 4. 2014. [20]

Územní plán Haví ov, byl  zpracován firmou Urbanistické st edisko Ostrava s.r.o.,  v roce

2014.  Dle  územního  plánu  se  vle ka  Dukla  nachází  v  oblasti  ozna ené  jako  DS  –  dopravní

infrastruktura silni ní,  SX – plochy smíšené specifické,  SR – smíšené nezastav ného územní –

rekultivace.  [20]

Str. 10
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2. Environmentální rizika

Environmentální rizika, jsou rizika spojená s pr myslovou inností lov ka, která mohou

vést  k  poškození  životního  prost edí,  lidského  zdraví,  majetku  nebo  biodiverzity.  Hodnocení

environmentálních rizik, je analýza veškerých dostupných informací k ur ení druhu a stupn  rizika

plynoucího z ekologické zát že.  

Postup p i ešení environmentálních rizik by m l být následovný:

 Identifikace rizika – ur ení environmentálního rizika.

Analýza a vyhodnocení rizika – na základ  dostupných v deckých metod a m ení dojde k

rozboru rizika, p edevším jeho dopadu na okolí, životní prost edí, lidské zdraví, majetek atd.

Návrh k eliminaci rizika – na základ  analýzy jsou stanoveny a navrženy opat ení vedoucí k

eliminaci environmentálního rizika, nebo k jeho snížení na p ijatelnou míru.

3. Environmentální rizika na Vle ce Dukla

V souvislosti  s  výstavbou  nové  výrobní  haly  v  pr myslové  zón  Dukla  je  nutno  ešit

koexistenci stávající  Vle ky Dukla a této nové výrobní haly.  Výstavbu výrobní haly,  na výrobu

zdravotních set  Procedure pack, plánuje firma  Mölnlycke Health Care s.r.o.  

Koexistence nové výrobní haly a vle ky Dukla, spo ívá p edevším ve snížení prachových

emisí vznikajících p i manipulaci s uhlím a koksem na vle ce. Tyto emise produkuje p edevším

pohyb nákladních vozidel v areálu a vlaková doprava na vle ce ( nakládka a vykládka koksu a

uhlí ).

Prachové ástice – polétavý prach – jedná se p edevším o mikro ástice, jejich velikost se

udává v  m. Obsahují pevné ástice jako jsou popílek, saze a horniny. Z hlediska p sobení jsou

definovány r zné frakce prachových ástic ozna ené obecn  jako PMx. 

Frakce prachových ástic:

PM 10 – ástice menší  než  10  m – jsou to drobné ástice schopné volného pohybu v

atmosfé e. Jsou schopny pronikat do dolních cest dýchacích a p i dlouhodobém p sobení

mohou zp sobovat vážné onemocn ní dýchacích cest.

Str. 11
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PM 2,5 – ástice menší než 2,5 m - jemné ástice. 

PM 1,0 -  ástice menší než 1,0  m – ástice, které mohou vstupovat p ímo do plicních

sklípk  – jsou nejnebezpe n jsí.

Zákonné limity pro množství poletavého prachu jsou uvedeny v P íloze  . 1 k Zákonu  .

201/2012 Sb., o ochran  ovzduší. [16]

Tabulka . 1 – Zákonné limity pro množství polétavého prachu [16]

Na  Vle ce  Dukla  prob hlo  na  objednávku  firmy  AWT a.s.  kontrolní  m ení  prašnosti.

Kontrolní m ení provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ostrav  - Centrum hygienických laborato í,

Odd lení ovzduší, v období 13. 08. - 19. 08. 2015. Jednalo se o 6denní m ení. 

M ení bylo zam eno na zjišt ní koncentrace prachových ástic ve vzduchu a to p edevším

prachových ástic PM 10, PM 2,5 , PM 1,0. 

Str. 12
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M ené parametry:

Monitoring byl prioritn  zam en na sledování koncentrací suspendovaných ástic velikosti 

PM10, PM2,5 a PM1 a doprovodn  mikroklimatické faktory (teplota, rychlost a sm r v tru, 

relativní vlhkost a tlak).

3.1. Metody m ení prašnosti a meteorologických veli in na dole Dukla 

M ení prašnosti PM10, PM2,5, PM1 [16]

analyzátor: OPC MULTICHANNEL MONITOR - íta  ástic

SWAM 5a Dual CHannel HM - prachom r

detek ní limit: 5 g/m3

princip m ení: rozptyl sv tla

výrobní íslo: OPC MCH - íta  ástic – v. . 124,(lims .: 1502)

SWAM 5a Dual CHannel HM - prachom r v. . 114 (lims .: 1649)

Rychlost v tru a sm r v tru [16]

Gill WindSonic 1405 (Metostanice MV3)

m ící rozsah: 0…60 m/s

m ící rozsah: 0…360 °

princip m ení: ultrasonický anemometr

výrobní íslo: 12110052

LIMS: íslo 1506

Teplota a vlhkost [16]

Thies 1.1005.54 (Meteostanice MV3)

m ící rozsah: - 30…70 °C

m ící rozsah: 0…100 %

princip m ení: kompenza ní senzor

výrobní íslo: 107962

LIMS íslo: 1506

Tlak vzduchu [16]

Anemo typ N (Meteostanice MV3)

Str. 13
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m ící rozsah: 800…1200 hPa

princip m ení: teplotn  kompenzovaný aneroid

výrobní íslo: 1708 / 09

LIMS íslo: 1506

Nam ené hodnoty pro jednotlivé ástice jsou uvedeny v následujících tabulkách a grafech :

 

Tabulka . 2 – Nam ené hodnoty polétavého prachu PM10 [16]

PM10

datum 13. 08.-14. 08. 14. 08.-15. 08. 15. 08.-16. 08. 16. 08.-17. 08. 17. 08.-18. 08. 18. 08.-19. 08.

Vle ka
Dukla

43 45 25 35 44 28

denní
limit

50

Graf  .  1 -  Grafické  zpracování  m ených  24hodinových  hmotnostních  koncentrací

suspendovaných ástic frakce PM 10. [16]
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Tabulka . 3 - Nam ené hodnoty polétavého prachu PM2,5 [16]

PM 2,5

datum 13. 08.-14. 08. 14. 08.-15. 08. 15. 08.-16. 08. 16. 08.-17. 08. 17. 08.-18. 08. 18. 08.-19. 08.

Vle ka
Dukla

18 22 13 22 25 13

denní
limit

25

Graf  .  2 -  Grafické  zpracování  m ených  24hodinových  hmotnostních  koncentrací

suspendovaných ástic frakce PM 2,5. [16]
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Tabulka . 4 - Nam ené hodnoty polétavého prachu PM1,0 [16]

PM 1,0

datum 13. 08.-14. 08. 14. 08.-15. 08. 15. 08.-16. 08. 16. 08.-17. 08. 17. 08.-18. 08. 18. 08.-19. 08.

Vle ka
Dukla

11 16 10 18 19 6

denní
limit

bez limitu

Graf  .2 -  Grafické  zpracování  m ených  24hodinových  hmotnostních  koncentrací

suspendovaných ástic frakce PM 2,5. [16]

Z uvedených hodnot plyne, že zákonem dané limity nebyly p ekro eny u prachových ástic

PM 10 ani u  prachových ástic PM 2,5.  Prachové ástice PM 1,0 nemají  zákonem daný limit.

Pr m rná rychlost v tru se v pr b hu m ení pohybovala v rozmezí 0,7 – 1,8 m/s.
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4. Návrh eliminace environmentálních rizik (eliminace polétavého prachu) na

Vle ce Dukla

Na  základ  dostupných  informací  a  m ení  prachové  zát že  jsou  navržena  opat ení  k

eliminaci  této  zát že.  Eliminace  na  nulovou  hodnotu  není  v  zájmové  oblasti  možná,  jelikož

Karvinsko má s polétavým prachem problémy obecn . 

Eliminace  prachové  zát že  nebo  alespo  její  snížení  na  p ijatelnou  úrove  je  v  oblasti

Vle ky Dukla aktuální problém. Problém je nutno ešit vzhledem k zamýšlené výstavb  výrobní

haly na výrobu opera ních set  Procedure pack firmy Mölnlycke Health Care s.r.o. .

P i manipulaci s uhlím a vlivem v trné eroze dochází k uvol ování prašných ástic v tších

rozm r , které jsou viditelné pouhým okem. Pohybem kolejové vle ky a pr jezdem t žké techniky

potom dochází k znovu zví ení prachu, který m že znovu ovliv ovat koncentrace na daném míst . 

Návrh opat ení k eliminaci prachové zát že by se dal rozd lit do dvou základních skupin:

Organiza ní opat ení – opat ení p evážn  organiza ního charakteru :

Zm ny v organizaci dopravy

Zamezení kumulace v tšího po tu sou asných manipulací 

Postupné snižování celkového objemu uložených paliv

Ukládání materiálu, v co možná nejvzdálen jších místech od prostoru budoucí výrobní

haly

Technické  opat ení  –  opat ení  technického  rázu.  Jedná  se  p edevším o  opat ení,  která

souvisí  s  výstavbou a  nebo úpravou stávajících  kolejí  vle ky,  stávajících  manipula ních

komunikací v prostoru skladovacích ploch:

 P esunutí  stávající  koleje  D8b  –  stávající  kolej  D8b,  bude  p esunuta  do  v tší

vzdálenosti sm rem od prostoru budoucí výstavby výrobní haly. Tímto opat ením dojde

k navýšení vzdálenosti mezi prostorem budoucí výrobní haly a Vle kou Dukla.  

Zpevn ní  stávajících  komunikací –  stávající  manipula ní  komunikace   zpevn ny
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silni ními panely 

Výsadba aleje strom  –  vysázení  ady strom  podél  koleje D8b.  Alej  strom  bude

sloužit k snižování rychlosti v tru a zárove , jako protiprašná clona. 

Skráp ní prostoru vle ky – návrh vhodného umíst ní skráp cích za ízení pro tvorbu

vodní mlhy. Do prostoru vle ky a skladovacích prostor budou umíst ny za ízení ur ené

k plošnému skráp ní. 

Vhodné  p ekrytí  skladovaného  materiálu  –  p ekrytí  skladovaného  materiálu

nepropustnou fólií zabra ující v trné erozi a tím i uvol ování prašných ástic v tších

rozm r , viditelných pouhým okem. 

Vybudování  krytých  skládek  –  výstavba  zakrytí  stávajících  ploch  ur ených  pro

skladování  uhlí.  Stávající  voln  ložené  plochy  budou  zast ešeny  pomocí  ocelové

p íhradové konstrukce (haly). 

Vybudování pevné obvodové zdi – vybudování pevné op rné zdi kolem skládky uhlí.

Ze  bude sloužit  ke snížení  rychlosti  v tru  a  ke  snížení  plochy vystavené p sobení

v tru.  Toto opat ení  povede ke snížení  množství  koncentrace  prachových áste ek v

ovzduší. 

Zrušení skládky uhlí – v rámci zamezení vzniku prachového zne išt ní, zrušení stávající

skládky uhlí a tím i postupné zrušení Vle ky Dukla. 

Jednotlivá navržená  opat ení  budou ú inná  pro  snížení  prachové zát že  samostatn .  Pro

maximalizaci  ú inku  je  vhodné  jednotlivá  opat ení  kombinovat.  ím  více  opat ení  bude

realizováno, tím bude snížení prachového zne išt ní ovzduší v tší. Nejefektivn jší opat ení je úplné

zrušení skládky uhlí a s tím i související zrušení Vle ky Dukla.  

5. Organiza ní opat ení k eliminaci environmentálních rizik

Jedná  se  p edevším  o  zm nu  organizace  dopravy  p i  manipulaci  s  uhlím  a  koksem,  o

relokaci skladovaného materiálu a o snižovaní objemu skladovaného materiálu. 

Organiza ním opat ením dále snížit po et sou asných manipulací, aby nedocházelo k jejich

kumulaci. 

Uhlí  a  koks  skladovat  v  co  možná  nejv tší  vzdálenosti  od  budoucí  haly  na  výrobu
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zdravotních set . 

Dalším  organiza ním  opat ením  je  celkové  vymíst ní  vle ky,  její  demontáž  a  p ípadné

p esunutí skladky uhlí  a koksu na jiné vhodn jší  místo.  S ohledem na limitovanou dobu nájmu

skládkových  ploch  je  zájmem  AWT,  vést  jednání  o  náhradním  umíst ní  skládky  ve  vhodném

prostoru v dosahu vle kové sít  AWT.

6. Technické opat ení k eliminaci environmentálních rizik

6.1. P esunutí stávající koleje D8b 

Stávající stav Vle ky Dukla

Vle ka slouží k manipulacím a skladování uhlí a koksu. V sou asné dob  byla ást Vle ky

Dukla již zlikvidována. Likvidované ásti vle ky leží na parcelách 1/1 a 2/7 v katastrálním území

Dolní Suchá. Celková délka kolejišt  Dukla – 6533,41 m, celková délka kolejí ur ených k likvidaci

- 3 813,88 m => celková délka kolejišt  po likvidaci  - 2719,53 m. [17]

Obr. . 6 – Stav kolejové vle ky p ed likvidací [17]
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Obr. . 7 – Stav kolejové vle ky po likvidaci [17]

Skládka je rozd lena do šesti ástí (A, B, D, E, G, H), na které se ukládá palivo. Stávající

manipula ní místa pro nakládku, respektive vykládku železni ních voz  - koleje . D2b, D8, D8a,

D8b, D18, D18a, D18b. 

Stávající sm rové vedení koleje D8b

Stávající sm rové vedení koleje je tvo eno dv ma sm rovými oblouky. Na za átku úseku

navazuje kolej na výhybku D17 a kon í u výhybky D35, kde plynule p echází v kolej D2b. 

Celková délka koleje ur ené k p eložení je 331,76 m. Polom r prvního sm rového oblouku

koleje  R  =  300  m,  polom r  druhého  oblouku  koleje  R  =  200  m.  Jedná  se  o  kolej  tvo enou

kolejnicemi S49 na d ev ných pražcích. Kolejové lože je tvo eno struskovým materiálem. 

Nové sm rové vedení koleje D8b

Stávající vedení koleje D8b bude p eloženo dál sm rem od plochy budoucí zástavby výrobní

haly na zdravotní sety. 

Nové sm rové vedení koleje bude na za átku p eložení napojeno na stávající výhybku D17 a

na konci úseku p eložení na stávající  výhybku D35. Celková délka p eložené koleje 356,59 m.

Za átek p eložení km 1,241 61 a konec p eložení v km 1,598 20. 

Sm rové vedení se skládá ze t í sm rových kružnicových oblouk , ozna ených jako R1 – 

- R3 a ze dvou p ímých úsek .  

 Návrhová rychlost p eložení koleje – 40 km/h. 
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Stani ení : Popis :

km 1,241 61 Za átek p eložení koleje D8b

km 1,241 61 TK = ZO – za átek sm rového oblouku R1

R = 230 m, V = 40 km/h, s = 19,4971

n = 10V, T = 39,515 m

km 1,319 90 KT = KO – konec oblouku

km 1,319 90 – km 1,335 68 p ímá délky 15,78 m

km 1,335 68 TK = ZO – za átek sm rového oblouku R2

R = 600 m, V = 40 km/h, s = 7,6384 

n = 10V, T = 40,054 m

km 1,419 83 KT = TK – konec oblouku (inflex)

ZO = KO – konec oblouku a za átek oblouku R3

R = 700 m, V = 40 km/h, s = 10,7504 

n = 10V, T = 65,864 m

km 1,553 93 KO – konec oblouku

km 1.553 93 – 1,598 20 p ímá délky 44,27 m

km 1,598 20 Konec úseku p eložení koleje D8b

Sm rový posun koleje D8b – posunutí koleje sm rem doprava (ve sm ru stani ení) od osy

p vodního sm rového vedení :

Stani ení : Posun osy [m] :

km 1,250 0,150
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km 1,270 1,760

km 1,290 5,200

km 1,310 10,60

km 1,330 17,475

km 1,350 22,96

km 1,370 26,40

km 1,390 28,01

km 1,410 27,80

km 1,430 25,834

km 1,450 22,62

km 1,470 18,69

km 1,490 14,17

km 1,510 10,28

km 1,530 7,020

km 1,550 4,416

km 1,570 2,100

km 1,590 0,230

Výškové vedení p eložené koleje D8b

Navržené výškové vedení p eložení koleje je voleno tak, aby v co možná nejv tší možné

mí e kopíroval stávající terén. 

Jednotlivé polom ry zaoblení lomu sklonu nivelety jsou navrženy na R = 5000 m. Sklony

nivelety koleje se pohybují v rozmezí – 8,50 %0  až 11,18 %0.  

Stani ení : Výška [m B.p.v.]: Popis :

km 1,241 61 274,48 Za átek p eložení koleje D8b

km 1,241 61 - 1,339 99     264,48 – 275,12                             Stoupá   + 6,50 %0

Rv= 5000 m, Tz  = 45,75 m, yz  = 0,21 m
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km 1,339 99 – 1,486 20     275,12 – 273,39 Klesá - 11,18 %0.  

Rv = 5000 m, Tz  = 8,32 m, yz  = 0,01 m

km 1,486 20 – 1,598 20     273,39 – 272,74 Klesá -  8,50 %0 

km 1,598 20           Konec úseku p eložení koleje D8b

Odvodn ní p eložené koleje D8b

Vzhledem k tomu, že se zamýšlená trasa p eložení koleje nachází v oblasti s velkou vrstvou

navezeného materiálu,  p edpokládá  se  dostate ná  propustnost  podloží.  Voda bude zasakovat  na

terénu v okolí vedení koleje do podloží. Z tohoto d vodu není t eba navrhovat dodate ná odvodn ní

p eloženého úseku koleje  D8b. P edpokládá se typ  1 (pražcového podloží).  Typ 1 – železni ní

svršek je p ímo uložen na pláni t lesa železni ního spodku (pro zeminy nesoudržné, propustné,

nenamrzavé a dostate n  únosné). 

 

Obr. . 8 – Typ 1 – konstrukce pražcového podloží [33]

Železni ní svršek p eložené koleje D8b

Materiál  kolejového  lože  –  do  kolejového  lože  bude  použita  struska  fr.  32/63  mm.

Minimální tlouš ka kolejového lože pod pražce je 200 mm (dle platných norem tl. lože pod d ev ný

pražec na vle kách). Ší ka kolejového lože je 3400 mm. Sklon svahu kolejového lože 1:1,25. 
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Navržená  skladba  kolejového  svršku   -  železni ní  svršek  S49  na  d ev ných  pražcích.

Kolejnice S49, žebrová podkladnice tv. S4, sv rky ŽS4 – upevn ní K, d ev ný pražec 260/150/2600

mm (rozd lení pražc  ,,c“ - 1520 ks na 1 km koleje). 

P edpokládá  se  znovuvyužití  50  %  d ev ných  pražc  z  rozebraného  stávajícího  vedení

koleje D8b,  v  souladu s  podmínkami uvedenými  v tabulce  .  5  -  D – S3  –  ást  patnáctá  –

Vyzískaný materiál železni ního svršku.  

Tabulka .  5 –  D ev né pražce a mostnice – podmínky pro za azení vyzískaného materiálu do

kategorií. [5]

P eložení stávajícího osv tlení 

V rámci  p eložení  koleje  D8b,  bude p eloženo  i  vedení  osv tlení  trati.  Stávající  sloupy

osv tlení budou vybourány, v etn  kabelového vedení. 
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Nová trasa kabelového vedení osv tlení bude umíst na do prostoru mezi  novou trasu koleje

D8b a stávající trasy kolejí D16a, D16b a D18. Nové vedení bude napojeno na stávající vedení

osv tlení.  Je  navrženo  celkem  7  stožár  s  osv tlením.  Osv tlení  bude  umíst no  na  železni ní

stožáry JŽ 10 s výložníkem JŽ 1-900. Stožár bude upraven žárovým zinkováním podle normy DIN

EN ISO 1461. Výška stožáru nad terénem 9,2 m. Stožáry jsou založeny do hloubky 1,5 m. Celková

výška stožáru – 10,70 m. Osová vzdálenost jednotlivých stožár  30,0 m. 

Kabely osv tlení budou uloženy do rýhy hloubky min. 0,8 m a ší ky 0,4 m. Kabel bude ve

výkopu uložen do pískového lože o tl. 0,2 m a zárove  zasypán pískem do výšky 0,2 m nad kabel.

Zbytek zásypu bude z vhodné zeminy. Ve výšce min. 0,5 m od spodní hrany výkopu bude uložena

výstražná (ochranná) PVC fólie – rudá. 

Typy výložník  :

výložník JŽ 1-900. [21]

Použití:

osv tlení nádražních prostor, odstavných ploch a p ekladiš
osv tlení železni ních tratí, stavebních objekt . [21]

Povrchová úprava:

žárové zinkování podle normy DIN EN ISO 1461. [21]
nát r základní barvou. [21]
nát ry dle barevného odstínu tabulek barev RAL. [21]

Provedení:

spodní ást d íku je opat ena otvorem pro rozvodní sk í  D
v ose dví ek jsou dva protilehlé oválné otvory pro pr chod 
kabel . [21]
do otvoru z druhé strany se osazuje spoušt cí za ízení 
svítidla. [21]

Použité materiály: 

Výrobek odpovídá norm  SN EN 40-5, a spl uje požadavky 
SN EN 729. [21]

Obr. . 9 – Sloup osv tlení, v etn  výložníku [21]

Ochrana p ed bleskem, zp sob provedení s uvedením místních uzem ovacích
podmínek

Do  výkopu  se  uloží  v celé  délce  vodi  uzemn ní,  který  se  smy kou  napojí  od  sloupu

napojení na nové sloupy. Vodi e budou uchyceny prvky SS, SO (nebo adekvátním). 
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Bude použit materiál dle shodn  s SN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle

SN 357610.  

Zemní odpor bude dle SN 332000-4-41 l.413.1.3.N10  5 Ohm.

6.2. Zpevn ní stávajících komunikací a manipula ních ploch

Ke  snížení  prašnosti  v  oblasti  skládky  uhlí  Dukla,  je  navrženo  zpevn ní  stávajících

manipula ních komunikací a ploch. Stávající manipula ní komunikace a plochy budou zpevn ny

pomocí betonových silni ních panel . 

Silni ní panely budou uloženy v jednostranném p í ném sklonu 3,0 %. Maximální podélný

sklon 12,0 %. 

Jsou navrženy silni ní panely IZD – 10/10. Silni ní panely IZD jsou ploché železobetonové

prvky obdelníkového formátu a slouží k vytvá ení do asných ú elových komunikací, parkovacích,

skladových a ostatních zpevn ných ploch, ale i  stálých komunikací  III.  a IV. t ídy.  Výhodou je

snadná a rychlá montáž a v p ípad  pot eby i demontáž. [22] 

Silni ní panely se ukládají dle postupu manipulace t sn  vedle sebe na rovné a zhutn né

št rkové podloží. Minimální únosnost p dy pod št rkovým podložím by m la být Rdt = 150 kPa. 

Rozm ry navržených panel :

3000 x 1500 x 215 mm. [22] 

Beton : 

min. C 30/37 pro t ídu prost edí XF 4. [22] 

Ocel :

10 505 (R), KARI (W). [22] 

Obr. . 10 – Želbet. panel IZD 10/10. [22] 

Skladba konstrukce komunikací:

Silni ní želbet. panel IZD-10/10.................................... tl. 215 mm

Št rk fr. 4-8 mm..............................................................tl. 50 mm
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Št rk fr. 8-16  mm...........................................................tl. 150 mm

Podkladní vrstva z ŠDA...................................................tl. 150 mm       45 Mpa

Konstrukce celkem.........................................................tl. 565 mm

Obr. . 11 – Úprava podloží pod silni ními panely [22] 

Jedná se celkem o p t komunikací ozna ených íslem 1 – 5 a dále o dv  manipula ní plochy.

 

Komunikace :

Komunikace  .  1 –  celková  délka  komunikace  773,71  m.  Komunikace  ozna ená  jako

komunikace . 1 se skládá z p ímých úsek  a z osmi kružnicových oblouku.  Ší ka komunikace 6,0

m, p í ný sklon – jednostranný 3,0 %. 

Stani ení : Popis :

km 0,000 00 ZÚ - Za átek úseku komunikace 

km   0,000 00 -  0,190 16 p ímá délky 190,16 m

km 0,190 16 TK- za átek kružnicového oblouku R1

R1 = 50,00 m,  = 24,437 gr

T = 9,72 m, z = 0,94 m, O = 19,19 m 
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km 0,209 35 KT = TK konec oblouku R1, za átek oblouku R2

R2 = 29,12 m,  = 24,469 gr

T = 5,67 m, z = 0,55 m, O = 11,19 m

km 0,220 55 KT = TK konec oblouku R2, za átek oblouku R3

R3 = 62,34 m,  = 51,153 gr

T = 26,49 m, z = 5,39 m, O = 50,09 m

km 0,270 64 KT – konec kružnicového oblouku R3

km   0,270 64 -  0,318 49 p ímá délky 47,85 m

km 0,318 49 TK – za átek oblouku R4

R4 = 250 m,  = 14,952 gr

T = 29,49 m, z = 1,73 m, O = 58,72 m

km 0,377 36 KT = TK konec oblouku R4, za átek oblouku R5

R5 = 165 m,  = 11,982 gr

T = 15,57 m, z = 0,73 m, O = 31,06 m

km 0,408 36 KT – konec kružnicového oblouku R5

km  0,408 36  -  0,418 37 p ímá délky 10,01 m

km 0,418 37 TK – za átek oblouku R6

R6 = 250 m,  = 14,029 gr

T = 27,66 m, z = 1,53 m, O = 55,00 m

km 0,473 46 KT – konec kružnicového oblouku R6

km   0,473 46 -  0,540 62 p ímá délky 67,16 m

km 0,540 62 TK- za átek kružnicového oblouku R7

R7 = 200 m,  = 13,453 gr

T = 21,21 m, z = 1,12 m, O = 42,26 m

km 0,582 88 KT – konec kružnicového oblouku R7

km  0,582 88 - 0,588 67 p ímá délky 5,79 m

km 0,588 67 TK – za átek oblouku R8

R8 = 250 m,  = 10,655 gr

T = 20,97 m, z = 0,86 m, O = 41,84 m

km 0,630 51 KT – konec kružnicového oblouku R8

km  0,630 51 – 0,773 71 p ímá délky 143,2 m
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km 0,773 71 KÚ - Konec úseku komunikace 

Komunikace  .  2  - celková  délka  komunikace  484,39  m.  Komunikace  ozna ená  jako

komunikace . 2 se skládá z p ímých úsek  a z sedmi kružnicových oblouku.  Ší ka komunikace

3,0m, p í ný sklon – jednostranný 3,0 %. 

Komunikace . 2 se na za átku úseku napojuje na komunikaci . 1. V míst  napojení jsou

navrženy  dva  zakružovací  oblouky  o  polom ru  R  =  5,0  m  a  R  =  18,16  m.  Na  konci  úseku

komunikace .  2,  se komunikace napojuje na komunikaci  .  1 (pod úhlem 90 °),  pomocí dvou

symetrických zakružovacích oblouku o polom ru R = 10,0 m. V km 0,269 48 se na komunikaci

napojuje komunikace . 4 ( pod úhlem 69 °) , s pomocí dvou symetrických zakružovacích oblouk

o polom ru R = 10,0 m. 

Stani ení : Popis :

km 0,000 00 ZÚ - Za átek úseku komunikace

km  0,000 00  -  0,005 60 p ímá délky 5,60 m

km 0,005 60 TK -  za átek kružnicového oblouku R9

R9 = 30,64 m,  = 59,227 gr

T = 15,38 m, z = 3,64 m, O = 28,51 m

km 0,034 11 KT - konec kružnicového oblouku R9

km  0,034 11  -  0,079 22 p ímá délky 45,11 m

km 0,079 22 TK -  za átek kružnicového  oblouku R10

R10 = 72,61 m,  = 29,928 gr

T = 17,39 m, z = 2,05 m, O = 34,13 m

km 0,11345 TK = KT - konec oblouku R10, za átek oblouku R11

R11= 15,09 m,  = 46,098 gr

T = 5,71 m, z = 1,05 m, O = 10,93 m

km 0,124 37 TK - konec kružnicového oblouku R11

km 0,124 37 – 0,129 18 p ímá délky 4,81 m

km 0,12918 TK -  za átek kružnicového  oblouku R12

R12= 15,077 m,  = 31,783 gr
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T =4,02 m, z = 0,5 m, O = 7,87 m

km 0,137 05 TK = KT - konec oblouku R12, za átek oblouku R13

R13= 142,17 m,  = 7,664 gr

T = 8,57 m, z = 0,26 m, O = 17,12 m

km 0,154 17 KT - konec kružnicového oblouku R13

km 0,154 17 – 0,267 50 p ímá délky 113,33 m

km 0,267 50 TK - za átek kružnicového  oblouku R14

km 0,271 44 KT - konec kružnicového oblouku R14

km 0,271 44 – 0,409 20 p ímá délky 137,76 m

km 0,40920 TK - za átek kružnicového  oblouku R15

R15= 13,89 m,  = 77,612 gr

T = 9,70 m, z = 3,05 m, O = 16,94 m

km 0,42613 KT - konec kružnicového oblouku R15

km 0,484 39 KÚ - Konec úseku komunikace  

Komunikace  .  3  - celková  délka  komunikace  139,13  m.  Komunikace  ozna ená  jako

komunikace .  3 se skládá z jednoho p ímého úseku.  Ší ka komunikace 3,0  m, p í ný sklon –

jednostranný 3,0 %.

Komunikace  .  3  slouží  jako  spojovací  komunikace.  Na  za átku  úseku  se  komunikace

napojuje  na  komunikaci  .4  (respektive  na  komunikaci  .  4)  a  na  konci  úseku  se napojuje  na

komunikaci . 2 ( pod úhlem 90 °). Napojení na komunikace je opat eno vždy dv ma symetrickým

zakružovacími oblouky o polom ru R = 10,0 m.

Komunikace  .  4  - celková  délka  komunikace  139,99  m.  Komunikace  ozna ená  jako

komunikace .  4 se skládá z jednoho p ímého úseku.  Ší ka komunikace 6,0  m, p í ný sklon –

jednostranný 3,0 %.

Komunikace . 4 slouží jako spojovací komunikace komunikace . 1 a komunikace . 2. Na

za átku úseku se komunikace napojuje na komunikaci .1 (pod úhlem 78 °) a na konci úseku se

napojuje na komunikaci  .  2 (pod úhlem 69 °).  Jednotlivá napojení  jsou vždy opat eny, dv ma

symetrickým zakružovacími oblouky o polom ru R = 10,0 m.

Ve stani ení km 0,057 10 se na komunikaci napojuje zprava komunikace . 5 (pod úhlem

90°) a zleva komunikace . 3 (pod  úhlem  90  °).  Napojení  komunikace  .  5  je  opat eno  dv ma
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zakružovacími oblouky o polom ru R = 15,0 m. Zakružovací oblouky napojení komunikace . 3,

jsou rovn ž symetrické o polom ru R = 10,0 m. 

Komunikace  .  5  - celková  délka  komunikace  177,44  m.  Komunikace  ozna ená  jako

komunikace .  5 se skládá z jednoho p ímého úseku.  Ší ka komunikace 3,0  m, p í ný sklon –

jednostranný 3,0 %.

Komunikace . 5 slouží jako spojovací komunikace, komunikace . 4 a komunikace . 2

(respektive komunikace . 1). Na za átku úseku se komunikace napojuje na komunikaci . 4 (pod

úhlem 90 °) a na konci úseku se napojuje na komunikaci . 2, respektive komunikaci .1. Jednotlivá

napojení jsou vždy opat eny, dv ma symetrickým zakružovacími oblouky o polom ru R = 10,0 m

(napojení na komunikaci . 4) a o polom ru R = 5,0 m (napojení na komunikaci . 2, respektive

.1).

Ve stani ení km 0,057 10 se na komunikaci napojuje zprava komunikace . 5 (pod úhlem 90

°)  a  zleva  komunikace  .  3  (pod  úhlem  90°).  Napojení  komunikace  .  5  je  opat eno  dv ma

zakružovacími oblouky o polom ru R = 15,0 m. Zakružovací oblouky napojení komunikace . 3

jsou rovn ž symetrické o polom ru R = 10,0 m. 

Zpevn né manipula ní a skladovací plochy :

Konstrukce zpevn ných ploch bude jako komunikace z ízena z železobetonových silni ních

panel  IZD 10/10.

Skladba konstrukce zpevn ných ploch:

Silni ní želbet. panel IZD-10/10.................................... tl. 215 mm

Št rk fr. 4-8 mm..............................................................tl. 50 mm

Št rk fr. 8-16  mm...........................................................tl. 150 mm

Podkladní vrstva z ŠDA...................................................tl. 150 mm       45 Mpa

Konstrukce celkem.........................................................tl. 565 mm 

Manipula ní  plocha  u  vykládací  rampy  kusé  koleje  D18a -   plocha  je  již  áste n

zpevn na stávajícími železobetonovými panely. V rámci úprav dojde ke zv tšení zpevn ní stávající

manipula ní plochy. Plocha stávajícího zpevn ní 861,50 m²,  bude navýšena o zpevn ní v ploše
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1252 m². 

P í ný a podélný spád zpevn né plochy bude min. 0,5 % tak, aby voda mohla voln  stékat

na okolní terén, kde zasákne. 

Nakládací za ízení nad kolejí D18b – jedná se o p ístupovou plochu podél komunikace .

1, která slouží jako bezprost ední p ístup k nakládacímu za ízení nad kolejí D 18b. Plocha bude v

celém  svém  rozsahu  zpevn na  novými  železobetonovými  panely  IZD  10/10.  Celková  plocha

zpevn ní – 698,50 m². 

Manipula ní a skladovací plocha u vykládací rampy koleje D8 – manipula ní plocha

bude zpevn na rovn ž želbet. panel IZD 10/10. Bude navazovat na stávající vykládací rampu u

koleje D8 a na manipula ní komunikaci . 1. 

Plocha je navržena obdelníkového p dorysu o rozm ru 66,00 m x 150,00 m. Celková plocha

zpevn ní – 9900 m². 

Zpevn ní jednotlivých komunikací a manipula ních a skladovacích ploch by m lo vést ke

snížení ví ení prachových áste ek. 

6.3. Výsadba aleje strom  

Je navržena výsadba ady strom  podél p eložené trasy koleje D8b. Alej strom  bude sloužit

k snižování rychlosti v tru a zárove  jako protiprašná clona. 

VÝSADBY D EVIN

Sortiment  nové  výsadby  respektuje  místní  klimatické  podmínky,  hygienické  pom ry  a

požadavky na snížení emise prachu v ovzduší  a  zabrán ní jejich transportu sm rem k prostoru

budoucí výrobní haly na výrobu zdravotnických set . Taxony jsou vybrány s ohledem na požadavky

na snížení prašnosti  a snížení rychlosti  v tru.  Výsadba dopl uje nové dopravní ešení (posunutí

koleje D8b) a vytvá í optický p ed l mezi novou trasou koleje a prostorem budoucí výrobní haly. 

Je navržena výsadba  - 73 ks  - líska turecká (Corylus corulna). 

Líska turecká – je nejv tší druh lísky, dosahuje výšky až 25 m a pr m ru kmene 1,5 m.

Líska turecká se dožívá stá í až 100 let. Je vhodná pro z ízení protiprašné clony, protože snáší dob e
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zne išt ný vzduch, je nenáro ná na údržbu a na p stování. [23] 

Obr. . 12 – Líska turecká (Corylus corulna). [23] 

Vyty ení výsadby

Vyty ení výsadeb provede realiza ní firma za pomocí geodeta p ed zahájením prací v rámci

p ípravy stavby. Pokud by se ukázalo, že n kterou výsadbu není z vážných d vod  možné provést,

bude po dohod  s projektantem a zástupcem investora rozhodnuto o její zm n . 

P íprava výsadbových jam

Úprava  p dních  pom r  v ko enovém  prostoru  se  podílí  zásadním  zp sobem  na

dlouhodobých výsledcích výsadby. P estože projekt ne eší  jednozna nou technologii p ípravy, je

nutno postupovat  individuáln  a úm rn  reagovat  na konkrétní  p dní  pom ry.  Je nutné provést

kontrolu propustnosti  jam.  Ta se provede  zaplavením vodou. V p ípad ,  že voda nevsakuje,  je

nutné jámu zv tšit, p ípadn  instalovat drenáž nebo výsadbu vyvýšit.

Tato zkouška bude provedena za ú asti investora a o jejím výsledku bude proveden

zápis do stavebního deníku.  

Výsadbové jámy strom

Výsadbové jámy strom  budou kruhové, pr m r jámy je cca 1800 mm, hloubka jámy je 700
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mm. Provede se 100% vým na zeminy v jám . Zemina bude rozd lena na dv  vrstvy. Spodní vrstva

se skládá z kvalitní podornice se št rkopískem v pom ru 3 : 1. Horní vrstva, do které se provede

výsadba d eviny, se skládá z ornice smíchané s k rovým substrátem v pom ru 2 : 1. Zemina bude

obohacena dlouhodob  rozpustným zásobním hnojivem (dávka 500 g/strom).  Do st ny jámy bude

uložena závlahová sonda (perforovaná hadice, pr m r 80 mm). Sonda bude uložena mezi horní a

spodní vrstvu. Oba konce sondy budou vyúst ny nad terén a po zamul ování se íznuté do úrovn

terénu. Sonda se zasype hrubším makadamem  (zrnitost 8 – 16 mm), aby se zabránilo vysychání

ko en . Mul  bude vyvýšen cca 100 mm nad terén, okraj bude navršen zeminou.

V p ípad ,  že  ve  výkopu bude nepropustná zemina  nebo stavební  zbytky,  musí  se  jáma

úm rn  zv tšit. Zeminu v jám  je nutné p ed výsadbou úm rn  zhutnit.

Výsadba strom

Výsadba musí probíhat ve vhodném vegeta ním termínu a tak rychle, aby nemohlo dojít

k p eschnutí ko enových bal . Bezprost edn  po výsadb  je nutné rostliny d kladn  zalít (dávka

min. 100 l/strom). Stromy budou fixovány k ly, veškeré plochy budou mul ovány vrstvou drceného

mul e.P ed  rozprost ením  mul e  je  nutné  aplikovat  vyrovnávací  dávku  dusíku  (dlouhodob

rozpustné zásobní hnojivo s vyšším obsahem dusíku). 

Stromy budou po osovém a výškovém vyrovnání fixovány min. 3 k ly osazené zešikma do

dna výsadbové jámy, k ly musí být tlakov  impregnované proti hnilobám, výška k l  nad terénem

musí  být  min.  2  m,  d evina  ke  k l m   bude  dostate n  upevn na  kokosovým  úvazkem nebo

širokým textilním popruhem. K ly budou osazeny uvnit  výsadbové jámy, aby bylo možné provád t

mechanizované kosení trávníku.

Kvalitativní parametry strom  p i výsadb

Kvalitativními parametry jsou tyto: 

p stitelský tvar d evin.

obvod kmene ve výšce 1,3m nad zemí.

stá í a zp sob zap stování koruny.

výška nasazení koruny d eviny.
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po et p esazení ko enového balu.

zp sob úpravy ko enového balu p i dodávce.

            Stromy musí mít pr b žný kmen a vrcholový pupen, výška nasazení koruny je min. 3,5 m nad

ko enovým kr kem. Koruna musí být zap stovaná, soum rná a víceletá. Ko eny budou chrán ny

pevným zeminovým balem, který bude zpevn n drát ným pletivem. Pletivo nesmí být povrchov

upravováno,  aby  došlo  k jeho  rychlému  rozložení  v p d .  D eviny  musí  být  minimáln  3x

p esazeny. Kmen d evin nesmí být poškozen.

DOKON OVACÍ FÁZE 

Projekt  obsahuje  jen  doporu ení  k provedení  „Dokon ovací  fáze“.  Vlastní  obsah  bude

zpracován  a  realizován  dle  možností  investora.  Závazné  jsou  pouze  kvalitativní  znaky

jednotlivých vegeta ních prvk  p i p edání a p evzetí.

V tomto období (jeho délka je závislá na dobrém ujmutí a zako en ní d evin, což se projeví

zejména  délkou  výhon  a  velikostí  list )  se  rozhoduje  o  dlouhodobých  výsledcích  založených

sadových úprav. Proto je nutné provád t pravidelnou vizuální kontrolu a další pé i usm r ovat dle

výsledk . 

Výsledky budou pr b žn  zaznamenávány a vyhodnocovány a na konci období (zpravidla

18  m síc )  bude  vytvo ena  „Záv re ná  zpráva  výsledk  dokon ovací  pé e“  jednotlivými

zú astn nými  partnery  projektu.  Tento  materiál  se  stane  podkladem  pro  další  fázi  pé e

rozvoje sadovnického díla.

Stav schopný p evzetí

Výsadby jsou  schopné p evzetí  v  okamžiku,  kdy je  dosaženo  jistoty dalšího r stu  (tzv.

ujmutí výsadby).  U výsadeb d evin lze rozpoznat úsp šné ujmutí podle vývoje letorost ,

zpravidla  v  poslední  t etin  m síce  ervna,  u  trvalek  tehdy,  když  nové  vyrašily  nebo

zako enily.

U plošných výsadeb, nap . z p dopokryvných trvalek a d evin, drobných ke  a špi ák  je

p ípustný  úhyn  do  5  %  z  celkového  množství  u  jednotlivých  druh  a  odr d,  jestliže

navzdory výpadk m p sobí výsadba zapojeným dojmem.
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Ihned po výsadb  jsou schopné p evzetí letni ky a dvouletky, hlíznaté a cibulnaté kv tiny,

jakož i výsadby d evin a trvalek, jestliže se odb ratel vzdá nárok  na dokon ovací pé i.

Plochy výsadeb a p i p evzetí musí být osázená plocha urovnaná a nakyp ená. P itom je

nutné  vysbírat  kameny  s  pr m rem  v tším  než  5  cm,  odstranit  stavební  zbytky,  t žko

zetlívající rostlinné ásti a jiné odpady.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

P ed  zapo etím stavebních  prací  budou  vyty eny  správci  podzemního vedení.   Výkopové

práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou provedeny ru n .  Další práce  budou

provád ny b žným zp sobem, nejsou požadavky na zvláštní pracovní postupy.

PODMÍNKY PRO P EVZETÍ – D EVINY 

Odpovídají druhovému zastoupení dle projektu (líska turecká) 

Jejich kvalitativní parametry odpovídají projektovanému stavu nebo písemné dohod

o zm n  potvrzené investorem a projektantem.

Zdravotní stav a životaschopnost d evin musí být velmi uspokojivá a d eviny musí

projevovat p im enou vitalitu r stu.

Pokud je nutno b hem dokon ovací pé e hnojit, postupuje se podle DIN 18 919.

NÁSLEDNÁ ROZVOJOVÁ PÉ E

Bude se provád t v souladu s doporu enými normami:

Sadovnictví a krajiná ství:

SN DIN 18 916

Výsadby rostlin:

SN DIN 18 919

Rozvojová a udržovací pé e o rostliny:

Charakter pé e již není tak intenzivní, a proto asto dochází k jeho zanedbání a oddalování

pot ebných výkon .
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V tomto období je t eba p edevším rostliny a provedené úpravy SLEDOVAT. Je nutná

pravidelná kontrola a úprava vývoje žádoucím sm rem. 

D sledky na životní prost edí a bezpe nost práce:

Životní prost edí

P i  provád ní  výstavby  je  nutno  v  maximální  mí e  respektovat  požadavky  na  ochranu

životního prost edí, nepoškozovat a chránit zele  ( SN DIN 18 920 Sadovnictví a krajiná ství -

Ochrana strom , porost  a ploch pro vegetaci p i stavebních innostech), neobt žovat nadm rným

hlukem, zápachem,  prachem ap.  obyvatele  okolní  zástavby.  Vlastní  objekt  po  dokon ení  svým

provozem bude životní prost edí ovliv ovat v minimálním rozsahu. 

Bezpe nost práce

P i  provád ní  stavby budou dodržovány zásady bezpe ností   a  ochrany zdraví  p i  práci

stanovené  právními  p edpisy a  normami  (vyhláška  .  48/1982  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní

požadavky k zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení, vyhl. 362/2005 Sb. - Na ízení vlády

o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu

z výšky nebo do hloubky).

6.4. Vhodné skráp ní prostoru vle ky

Manipula ní  komunikace  a  zpevn né  plochy,  lze  d sledn  zkráp t  dv ma  základními

zp soby. Jedná se o zkráp ní pomocí pojezdu skráp cího voz a skráp ní pomocí systému trysek pro

plošný post ik manipula ních ploch, komunikací a skladovacích prostor . 

 

Skráp ní zpevn ných ploch a komunikací kropícím vozidlem

D sledné  skráp ní  vnit ních  manipula ního  komunikací  a  zpevn ných  ploch  skládky

pojezdem  kropícího  vozidla.  Pojezd  vozidla  musí  být  naplánován   tak,  aby  byl  v  souladu  s

Provozním ádem a Technologickými postupy pracovišt . 

Na skráp ní komunikací  existuje celá ada kropících voz , nap :  Mercedes-Benz Actros
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1836 AK s nástavbou KOBIT MK-12, LIAZ L110 A8 atd. 

 Technické parametry skráp cích voz  :

Mercedes-Benz Actros 1836 AK ( Obr. . 13 ) [24]: 

Objem nádrže: 12 000 l

Max. tlak: 20 bar

Pracovní rychlost: 3 - 10 km/hod

Obr. . 13 – kropící v z - Mercedes-Benz Actros 1836 AK [24]

LIAZ L110 A8 (Obr. . 14) [25]:

Objem nádrže: 8 000 l

Max. tlak: 20 bar

Pracovní rychlost: 3 - 10 km/hod

Obr. . 14 – kropící v z - LIAZ L110 A8 [25]

Plošný post ik manipula ních ploch, manipula ních komunikací a skladovacích ploch

Je navržen systém rozvodu vody v prostoru vle ky, podél manipula ních komunikací, 

zpevn ných a skladovacích ploch v etn  13 post ikova  pro post ik. 
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Napojení rozvodu vody

Rozvod vody bude bude napojen na stávající vodovod v areálu vle ky a bude veden kolmo

p es koleje D18b,  D8b, D16a sm rem ke skladovacím plochám Vle ky Dukla.  Vedení rozvodu

vody  bude  p i  pr chodu  pod  t lesem  jednotlivých  kolejí  a  pod  zpevn nými  manipula ními

plochami a komunikacemi osazeno do plastové chráni ky. 

Pro rozvod vody bude použito potrubí z vysokohustotního PE. Navržené rozvody vody jdou

z PE 100 (min. požadovaná pevnost  je 10,0 MPa),  s minimálním požadavkem na životnost  p i

provozu 50 let. 

Celková délka navržených rozvod  vody v areálu Vle ky Dukla – 1303 m. 

Vodom rná šachta 

Bude instalována betonová vodom rná šachta o vnit ním rozm ru 900 x 1200 x 1000 mm.

Vodom rná šachta se skládá ze 4 prefabrikovaných ástí – dno vodom rné šachty, skruž vodom rné

šachty a zákrytové desky (Obr. . 15). [22]

Zákrytová deska vodom rné šachty: 

- 1360 x 1060 x 100 mm

- hmotnost – 300 kg

Skruž vodom rné šachty:

- 1360 x 1060 x 500 mm

-  hmotnost – 480 kg

Dno vodom rné šachty:

- 1360 x 1060 x 100 mm

        -  hmotnost – 328 kg

Obr. . 15 – vodom rná šachta [22]

Šachta bude vyrobena z betonu dle SN EN 206-1 C 25/30, XF 2. Skruže šachty budou

osazeny  kramlovými  stupadly  s  ocelovým  jádrem  a  PE  povlakem.  V  zákrytové  desce  bude

p ístupový otvor 600 x 600 mm. Do otvoru bude zabudován ocelový rám s poklopem. Poklop musí

být ešen tak aby byl uzamykatelný. [22]
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Šachta bude osazena na zpevn nou betonovou podkladní desku z betonu dle SN EN 206 –

1 C 20/25, tl. 200 mm.  Rozm r podkladní desky – 1560 x 1260 x 200 mm. 

Do šachty bude instalován vodom r, m ící spot ebu vody. 

Plastová  chráni ka 

Korugovaná  chráni ka  odolná  proti  ot es  a  úder m.  Vedení  rozvodu  vody  bude  p i

prostupu pod komunikacemi, pod manipula ními plochami a pod kolejemi opat eno chráni kou,

která  zamezí  p ípadnému  poškození  trubního  vedení  pojezdem  t žké  techniky.  Celková  délka

chráni ek, respektive potrubí umíst ného do chráni ky 301,65 m. 

Uložení rozvodu vody pro post ik 

Rozvody vody budou uloženy do nezamrzné hloubky (u vodovodu se nezmrzná hloubka

pohybuje v rozmezí 1,2 – 1,5 m, v závislosti na druhu zeminy). Ší ka výkopu pro uložení vedení

rozvodu vody 800 mm.  St ny výkopu budou zapaženy p íložným pažením. 

Potrubí PE 100 bude uloženo do št rkopískového lože. tl. min 150 mm (velikost zrn do 20

mm ). Obsyp potrubí bude proveden rovn ž z písku velikosti zrn do 20 mm. Obsypu min. 300 mm.

Nad št rkopískový obsyp potrubí bude umíst na ochranná (výstražná ) fólie bílé barvy. Nad vlastní

trubní vedení rozvodu vody bude osazen signaliza ní vodi  – Cu 2 x 4 mm². 

Zásyp po horní hranu výkopu – bude použita vhodná zemina (materiál) z výkopku. Zásyp

potrubí bude hutn ný. Hutn ní bud provád no po vrstvách o max. výšce jedné vrstvy 150 mm. 

Post ikova e

Je navrženo celkem 13 kus  post ikova e – BIG GUN – Nelson 100, kruhový. Jednotlivé

umíst ní  post ikova  je  voleno  tak,  aby  pokryly  co  nejv tší  plochu  vle ky,  komunikací,

skladovacích a manipula ních ploch. Jeden post ikova  je dle údaj  uvedených výrobcem schopen

pokrýt skráp ním kruhovou plochu o polom ru 58,0 m. V závislosti na tomto údaji bylo navrženo

rozmíst ní jednotlivých post ikova . 

Skráp ní musí být provád no v závislosti na intenzit  provozu na vle ce a v závislosti na

po así. Nejintenzivn jší nutnost skráp ní se p edpokládá v letních m sících, kdy vlivem teplého
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po así  v  kombinaci  s  v trem  dojde  ke  zvýšení  intenzity  transportu  prachových  áste ek

rozptýlených ve vzduchu. 

Obr. . 16 – post ikova  BIG GUN [26]

Technické specifikace post ikova e [27]: 

Max. polom r dost iku (R) 58 m
Pr tok / spot eba vody (Q) 3 - 19.5 l/s
Pr tok / spot eba vody (Q) 10.8 - 70.2 m3/hod
Celokruhové provedení Ano
Úhel vzestupu paprsku 24 °
Materiál t la post ikova e ocel (povrchová úprava)
Materiál úderového mechanismu Litina hliníku
Materiál trysky post ikova e ocel (povrchová úprava)
2 - tryskový systém distribuce vody Ano
Hlavní tryska 100 T
Tvar trysky kuželová
Rozprašovací tryska vestav ná
Možnost vým ny trysek Ano
Vnit ní pr m r hlavní trysky 12.7 - 25.4 mm
Hmotnost 7.5 kg
Výrobce Nelson
Všeobecná záruka 24 m síc

ízení post iku

Za ízení pro ízení post iku (Obr. . 17) v etn  meteostanice (Obr. . 18) pro ízení post iku

bude umíst na do stávajících budovy sloužící obsluze skládky a vle ky. K návrhu post iku skládky

a manipula níh komunikací, byla jako vzor použita technologie firmy RPS,a.s., která realizovala

technologii a systém post iku skládky fosilních a bio paliv ve m st  Krnov. 
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Obr. . 17 – ízení post iku [26]

 

Obr. . 18 – Meteostanice pro ízení post iku [26]

Roštová pr jezdová my ka

Na  vjezdu,  respektive  na  výjezdu,  bude  z ízen  roštová  pr jezdová  my ka  pro  mytí
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nákladních vozidel vyjížd jících z Vle ky Dukla. 

Je navržena roštová my ka o rozm ru 12,0 x 3,0 m (nap . Jumbowash).  Rozm ry my ky lze

p izp sobit, dle p ání investora. 

Konstrukce my ky je koncipována samostatn  s velmi silnými erpadly. Pod roštem my ky

nebo vedle my ky se umís uje sedimenta ní nádrž. My ka je ur ena k nájezdu a omytí vozidel

najížd jících pouze z jednoho sm ru. erpadla my ky m žou být dimenzována na pr tok až 10 000

l/min. My ka je koncipována, jako st edn dobé až dlouhodobé ešení. V p ípad  ukon ení provozu

na Vle ce Dukla a s tím souvisejícím zrušením skládek koksu a uhlí, lze my ku rozebrat a p emístit

na jiné stanovišt . 

Obr. . 18 – pr jezdná roštová my ka Jumbowash [31]

 6.5.  Vhodné p ekrytí skladovaného materiálu

P ekrytí  skladovaného  materiálu  nepropustnou  fólií  zabra ující  v trné  erozi  a  tím  i

uvol ování  prašných  ástic  v tších  rozm r ,  viditelných  pouhým  okem.  Prostory  sloužící  k

uskladn ní uhlí a koksu budou v celé ploše zakryty nepropustnou fólií. 

Další  variantou  zakrytí  skladovacích  prostor  je  zakrytí  trvalé  nebo  do asné  pomocí

protierozní  georohože  a  sít .  Protierozní  georohože  a  sít  zabrání  povrchové  erozi  svah

jednotlivých skládek uhlí a koksu, p i p ívalových deštích a p i v trné erozi (Obr. . 19 – P íklad

zajišt ní svahu skládky proti v trné a deš ové erozi svah ). [28]

Str. 43



                                                                                                                                                                                                                      Diplomová práce

Návrh opat ení k eliminaci vybraných environmentálních rizik vle ek v oblasti uhelných dol  

 Obr. . 19 – P íklad zajišt ní svahu skládky proti v trné a deš ové erozi svah  [28]

Technické ešení zakrytí jednotlivých ploch skládek uhlí a koksu pomocí nepropustné fólie,

georohože a sít , se jeví jako nejmén  vhodné vzhledem ke zvýšení požárního rizika. V závislosti

na zvýšení požárního rizika p ikrytím uhlí a koksu uloženého na skladovacích plochách, je nutné v

prostoru  skládky  z ídit  monitorovací  systém  ur ený  k  sledování  nebezpe í  vzniku  požáru  a

prevence samovznícení. P edpokládá se instalace pln  automatického termovizního systému nap .

Enelex. Enelex (Obr. . 20 – Termovizní protipožární systém) je pln  automatický termovizní systém

k detekci požáru nebo nebezpe ní požáru.  [29]

(Obr. .  20 – Termovizní protipožární systém) [29]
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6.6.  Vybudování krytých skládek 

Výstavba zakrytí  stávajících  ploch  ur ených  pro  skladování  uhlí.  Stávající  voln  ložené

plochy budou zast ešeny pomocí ocelové p íhradové konstrukce (haly).  Voln  ložené uhlí bude

ohrani eno obvodovou zdí a umíst no pod ocelovou p íhradovou konstrukci – zast ešení. Ocelová

konstrukce, v etn  obvodového ohrani ení bude zabra ovat v trné erozi skladovaného uhlí a tím i

transportu prachových áste ek jeho prost ednictvím. 

Obr. . 21 – P íklad kryté sládky uhlí [30]

6.6.  Vybudování pevné obvodové zdi

 Ze  bude sloužit ke snížení rychlosti v tru a ke snížení plochy vystavené p sobení v tru.

Toto opat ení povede ke snížení množství koncentrace prachových áste ek v ovzduší. 

Výška  obvodové zdi  bude minimáln  5,0  m.  Založení  obvodové zdi  bude minimáln  v
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hloubce 1,2 m. Konstrukce zdi – železobetonová konstrukce z betonu dle SN EN 206 – 1 min. C

30/37.  Ší ka zdi  v korun  bude odpovídat  statickému posouzení a návrhu,  který bude nedílnou

sou ástí p ípadného dalšího stupn  projektové dokumentace.  

Vybudování obvodové zdi,  je konstruk n  náro né ešení.  Vzhledem k možnosti  zrušení

skládky  uhlí,  nebo  neprodloužení  nájmu  vle ky  firmy  AWT a.s.  (firma  AWT a.s.  má  asov

omezený nájem pozemk  do 05/2017), je toto ešení nejmén  ekonomický výhodné vzhledem k

dosaženému efektu. 

7. Monitorování prašnosti a ú innosti protiprašných opat ení

V  prostoru  vle ky  je  navrženo  umíst ní  t í  kus  monitorovacího  za ízení,  které  bude

kontinuáln  m it  koncentraci  prachových  áste ek  v  ovzduší.  Monitorovací  za ízení  budou

kontrolovat  zda  nedochází  k  p ekro ení  hygienických  limit  v  pr b hu  provozu  vle ky  a

skladovacích prostor na Vle ce Dukla. 

Prachom ry budou umíst ny do prostoru mezi p eloženou kolej  D8b a budoucí  halu na

výrobu zdravotních set . 

Obr. . 22 – Stacionární analyzátor suspendovaných áste ek (prachom r). [32]
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Jedná se o prachom r m ící koncentraci áste ek PM 10, PM 2,5 a PM 1,0 v ovzduší, který

obsahuje grafický interface a p ipojeni k síti pomocí protokolu TCP/IP. Data z prachom ru m žou

být  automaticky odesílána do centrály m ení,  nebo pomocí  stažení  dat  na USB disk obsluhou

prachom ru. [32]

8. Ekonomické zhodnocení vybraných technických opat ení

Jednotlivá  navržená  opat ení  by  m la  fungovat  samostatn .  K  dosažení  co  nejlepšího

výsledku je však vhodná jejich kombinace. 

Navržená  technická  opat ení  s  nejvyšším  p edpokládaným  efektem  na  snížení

environmentální zát že v podob  snížení prašnosti jsou, nebo jeho omezení na p ijatelnou hladinu:  

P esunutí stávající koleje D8b

Zpevn ní stávajících komunikací a manipula ních ploch

Výsadba aleje strom  

Skráp ní prostoru vle ky 

Tato technická ešení byl vybrána jako nejvhodn jší, s ohledem na asov  omezený nájem

pozemku  firmy AWT a.s.  (firma  má  pronajaté  pozemky do  05/2017).  Jelikož  firma  AWT a.s.

uvažuje o úplném zrušení vle ky a p emíst ní skládky uhlí do jiné vhodn jší lokality v logistickém

dosahu vle ek v majetku AWT a.s. musí být navržené opat ení snadno odstranitelné, p emístitelné a

co možná nejmén  finan n  náro né. 

Odhad  náklad  na  realizaci  jednotlivých  opat ení  k  eliminaci  koncentrace  polétavých

áste ek prachu v ovzduší je uveden v následujícím p ehledu.

V tabulkách jsou uvedeny rozpo tové náklady na jednotlivé protiprašné opat ení. V tabulce

.  10,  jsou  uvedeny  celkové  náklady  na  realizaci  všech  nejvhodn jších  a  technicky  snadno

proveditelných opat ení (tzn. technologicky a technicky nenáro né ešení s možností p ípadného

snadného odstran ní opat ení v p ípad  p emíst ní skládky uhlí jinam, na vhodn jší místo). 

V dalším stupni dokumentace je tedy možné zpracovat, jednotlivá ešení samostatn  nebo

jako soubor ešení proti prašných opat ení v prostoru Vle ky Dukla. 

Str. 47



                                                                                                                                                                                                                      Diplomová práce

Návrh opat ení k eliminaci vybraných environmentálních rizik vle ek v oblasti uhelných dol  

Tabulka . 6 – Propo et náklad  na posunutí koleje . D8b

Tabulka . 7 - Propo et náklad  na zpevn ní stávajících komunikací a manipula ních ploch

Tabulka . 8 - Propo et náklad  na výsadbu aleje strom  
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REKAPITULACE ROZPO TU

Stavba:   Návrh opat ení k eliminaci vybraných environmentálních rizik vle ek v oblasti uhelných dol

Objekt:   Posunutí koleje . D8b

Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   Dolní Suchá Datum:   

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su  celkem

HSV Práce a dodávky HSV   806,556 112,971

5 Komunikace pozemní   806,556 112,971

997 P esun sut    0,00 0,000 0,000

998 P esun hmot   0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,000 0,000

748 0,000 0,000

Celkem   806,556 112,971

Zpracoval:   Bc. Petr Gu ka

2 875 573,95 593 994,37 3 469 568,32

2 875 573,95 353 587,52 3 229 161,47

112 971,00 112 971,00

127 435,85 127 435,85

166 852,00 351 403,00 518 255,00

Elektromontáže - osv tlovací za ízení 
a svítidla   166 852,00 351 403,00 518 255,00

3 042 425,95 945 397,37 3 987 823,32

REKAPITULACE ROZPO TU

Stavba:   Návrh opat ení k eliminaci vybraných environmentálních rizik vle ek v oblasti uhelných dol

Objekt:   Zpevn ní stávajících komunikací a manipula ních ploch

Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   Dolní Suchá Datum:   

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su  celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,000

2 Zakládání   0,000

5 Komunikace pozemní   0,000 0,000

998 P esun hmot   0,00 0,000 0,000

Celkem   0,000

Zpracoval:   Bc. Petr Gu ka

25 846 659,76 3 571 968,97 29 418 628,73 11 040,647

22 618 947,68 909 810,24 23 528 757,92 11 040,647

3 227 712,08 873 573,92 4 101 286,00

1 788 584,81 1 788 584,81

25 846 659,76 3 571 968,97 29 418 628,73 11 040,647
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Tabulka . 9 - Propo et náklad  na skráp ní prostoru vle ky 
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Objekt:   Výsadba aleje strom  

Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   Dolní Suchá Datum: 

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su  celkem

HSV Práce a dodávky HSV   36,067 0,000

1 Zemní práce   36,067 0,000

998 P esun hmot   0,00 0,000 0,000

Celkem   36,067 0,000

Zpracoval:   Bc. Petr Gu ka

298 251,65 1 155 299,48 1 453 551,13

298 251,65 1 128 682,03 1 426 933,68

26 617,45 26 617,45

298 251,65 1 155 299,48 1 453 551,13

REKAPITULACE ROZPO TU

Stavba:   Návrh opat ení k eliminaci vybraných environmentálních rizik vle ek v oblasti uhelných dol

Objekt:   Plošný post ik manipula ních ploch, manipula ních komunikací a skladovacích ploch

Objednatel:   

Zhotovitel:   

Místo:   Dolní Suchá Datum:  

Kód Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Su  celkem

HSV Práce a dodávky HSV   643,209 0,000

1 Zemní práce   625,440 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,000 0,000

8 17,769 0,000

998 P esun hmot   0,00 0,000 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   10,653 0,000

722 Zdravotechnika - vnit ní vodovod   10,653 0,000

Celkem   653,862 0,000

Zpracoval:   Bc. Petr Gu ka

2 059 187,52 1 248 756,69 3 307 944,21

113 204,64 357 290,02 470 494,66

71 612,88 44 406,24 116 019,12

Trubní vedení   1 874 370,00 316 413,00 2 190 783,00

530 647,43 530 647,43

474 477,50 124 346,50 598 824,00

474 477,50 124 346,50 598 824,00

2 533 665,02 1 373 103,19 3 906 768,21
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9. Záv r

Cílem diplomové práce bylo v rozsahu studie navrhnou technická ešení úprav železni ní

vle ky v lokalit  bývalého Dolu Dukla. Provoz vle ky a skladovacích ploch generuje ur itou míru

environmentální  zát že,  kterou  je  nutné  z  d vodu  blízkého  kontaktu  s  istými  technologiemi

pr myslové zóny redukovat. 

Byl  identifikován   aktuální  enviromentální  problém, který je  nutno  ešit  tj.  koncentrace

polétavého  prachu  o  velikosti  áste ek  PM10,  PM2,5,  PM1,0  v  ovzduší.  Vlivem v trné  eroze

uskladn ného uhlí a koksu, a vlivem dopravních manipulací, dochází k uvol ováni t chto áste ek

do ovzduší a k jejich transportu pomocí v tru k místu budoucí haly na výrobu zdravotních set . 

P estože  nedochází,  dle  m ení  prašnosti  provedené  Zdravotním  ústavem  se  sídlem  v

Ostrav , k p ekro ení zákonný limit  pro množství polétavého prachu v ovzduší, jsou navrženy tyto

základní  technické  návrhy  k  eliminaci  enviromentálního  rizika  nebo  alespo  jeho  snížení  na

p ijatelnou hladinu:

P esunutí  stávající  koleje  D8b  –  stávající  kolej  D8b,  bude  p esunuta  do  v tší

vzdálenosti sm rem od prostoru budoucí výstavby výrobní haly. Tímto opat ením dojde

k navýšení vzdálenosti mezi prostorem budoucí výrobní haly a Vle kou Dukla.  

Zpevn ní  stávajících  komunikací –  stávající  manipula ní  komunikace   zpevn ny

silni ními panely. Zpevn ní povede ke snížení množství koncentrace prachu v ovzduší.  

Výsadba aleje strom  –  vysázení  ady strom  podél  koleje D8b.  Alej  strom  bude

sloužit  k  snižování  rychlosti  v tru  a  zárove ,  jako  protiprašná  clona.  Je  navržena

výsadba celkem 73 ks strom  – líska turecká. 

Skráp ní prostoru vle ky – návrh vhodného umíst ní skráp cích za ízení pro tvorbu

vodní mlhy. Do prostoru vle ky a skladovacích prostor je navrženo umíst ní za ízení

ur ené k plošnému skráp ní – 13 ks post ikova . Jednotlivé post ikova e mají dosah

post iku 58m a jejich rozmíst ní je navrženo tak, aby pokryly co možná nejv tší prostor. 

Technické návrhy byly zvoleny na základ  skute nosti, že firma AWT a.s. má pouze asov

omezený nájem pozemk  a to do 05/2017, proto byly opat ení navrženy tak, aby byly technicky,

technologicky  a  ekonomicky  nenáro né,  a  v  p ípad  neprodloužení  nájmu  pozemk  je  lze

jednoduše odstranit. 
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Jednotlivá vybraná opat ení budou mít efekt na snížení  koncentrace polétavého prachu v

ovzduší samostatn . Pro dosažení co možná nejv tšího efektu, doporu uji realizaci všech vybraných

technických opat ení a nebo alespo  jejich vhodnou kombinaci. 

Diplomová  práce  dále  uvádí  i  další  možné  technické  opat ení  k  eliminaci  koncentrace

polétavého prachu v ovzduší. Tyto opat ení jsou však technicky, technologicky a ekonomicky p íliš

náro né a jejich realizace se vzhledem k vynaložený prost edk  a dosaženému efektu nevyplatí. 
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