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Koordina ní studie VRT 2003 

P i návrhu liniových tras, tedy i koridor  VRT, se z hlediska p dy v kvalitativn  
dobrých oblastech nelze vyhnout záboru kvalitních p d. Je v�ak nutné co nejmén  naru�ovat 
organizaci zem d lského p dního fondu, hydrologické a odtokové pom ry v území a sí  
zem d lských ú elových komunikací; odnímat jen nejnutn j�í ploch a co nejmén  zt �ovat 
obhospoda ování ZPF. 

 

3.7 Archeologie 

Podle § 22 zákona 20/1987 Sb., o státní památkové pé i, ve zn ní pozd j�ích 
p edpis , jsou p i provád ní stavební innosti na území s archeologickými nálezy stavebníci 
povinni ji� od doby p ípravy stavby tento zám r oznámit Archeologickému ústavu a umo�nit 
jemu nebo oprávn né organizaci provést na dot eném území záchranný archeologický 
výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, p i jejím� podnikání vznikla 
nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného 
archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provád jící 
archeologický výzkum. Obdobn  se postupuje, má-li se na  takovém území provád t jiná 
innost,  kterou by mohlo být ohro�eno provád ní archeologických výzkum . 

 

3.8 Hluk 

Hluk vysokorychlostních tratí je jednou z mála význa ných �kodlivin a záporných vliv  
(hned po záboru p dy a d lícím efektu v krajin ), které mohou trat  mít. Je natolik výrazným 
a specifickým fenoménem, �e se jím zabývají akusti tí specialisté ji� léta. 

Hluk se p i tak vysokých rychlostech chová jiným zp sobem, ne� na jaký jsme zvyklí 
u standardních i modernizovaných tratí. Pr jezd vlaku se akusticky více podobá spí� 
výst elu ne� liniovému zdroji, m ní se frekven ní spektrum hluku i jeho zdroje. P i 
rychlostech cca nad 280 km/h se za íná výrazn  podílet na výsledné hlu nosti 
aerodynamika karosérie voz , ale p edev�ím aerodynamický hluk sb ra e (pantografu), 
který se jen velmi obtí�n  ovliv uje, vzhledem ke své hlavní funkci, napájet kontaktem 
n kolika málo cm2 elektrickým proudem hnací jednotku. P i rychlosti 300 km/h se podílí 
sb ra  ji� rovným dílem na produkci  hluku jako zdroj kolo/kolejnice. Hluk �í ící se od kol (od 
zem ) lze technickými prost edky vcelku úsp �n  omezovat. Hluk �vysílaný� z vý�ky od 
sb ra e nelze ve v t�in  p ípad  protihlukových bariér zachytit, a proto je t eba s tímto 
efektem dop edu po ítat a nespoléhat zcela na ú innost protihlukových st n. V porovnání 
s klasickou �eleznicí je zde rozdíl v mnohem kvalitn j�í jízdní dráze i vozidlové sk íni 
s výrazn  aerodynamickým tvarem, které p sobí p ízniv  na sní�ení hladiny emitované 
hluku. Krat�í soupravy jedoucí 2 � 3 x vy��í rychlostí ne� na klasické �elezni ní trati 
znamenají podstatné zkrácení doby expozice okolí trat . 

Nejvy��í p ípustné hodnoty hluku se stanovují podle na ízení vlády 88/2004 Sb., 
kterým se m ní na ízení vlády . 502/2000 S., o ochran  zdraví p ed nep íznivými ú inky 
hluku a vibrací. Výpo et orienta ních p edpokládaných hladin hluku z provozu na 
vysokorychlostních tratích vychází z p edpokládaných dopravních výkon  na trati. V tomto 
stupni dokumentace nelze v�ak detailní akustické výpo ty provád t.  

P i trasování byla p edb �ná snaha zajistit min. vzdálenost 250 m od obydlených 
sídel a zón, jako�to p ijatelný kompromis, který byl dále upravován dal�ími po�adavky dle 
záva�nosti lokálního st etu zájm  a následné volby priorit. To samoz ejm  vyvolá do 
budoucna pot ebu e�it problém technickými prost edky dle místních podmínek, tedy pomocí 
protihlukových st n, val , stínících objekt , zá ez  i tunel .  
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