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Úvod
Předmětem předkládaného dokumentu je aktualizace studie odvodnění k záměru –
„Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č.
II/101“. Jedná se o propojení dálničních tahů D7 a D8, přičemž zájmovými úseky této zprávy
je stavba etapy I. a III. Práce byly vyžádány jako doplnění podkladů k posuzování vlivu
záměru na životní prostředí.
Studie odvodnění je aktualizována z důvodu nepříznivých vsakovacích poměrů
v zájmovém území, které byly prokázány hydrogeologickým posudkem (AQH s.r.o., 01/2019)
zpracovaným na základě vsakovacích zkoušek.
Vsakovací zkoušky byly prováděny na dle požadavků zpracovatele dokumentace EIA
za účelem ověřit možnost likvidace srážkových vod zachycených na povrchu vozovky
vsakem do horninového prostředí v okolí silnice.
Realizace záměru je navržena ve dvou úsecích:
1. úsek (etapa I):
D7 – obchvat Kralup nad Vltavou (Holubice) – II/240, úsek
v délce cca 10,7 km.
2. úsek (etapa III):
obchvat Kralup nad Vltavou – D8 (II/608) – II/101 (cca 2,4 km).
Přeložka komunikace II/240 navazuje na již posouzený záměr obchvatu
Kralup nad Vltavou (obchvat Kralup nad Vltavou je samostatnou stavbou –
začíná u obce Debrno, překonává železniční trať a řeku Vltavu u obce
Chvatěruby)..
Povrchové vody
Zájmové území trasy přeložky silnice II/240 a II/101 prochází povodím Labe, dílčí
povodí Dolní Vltava. Výjimkou je východní část III etapy, kde silnice přetíná rozvodí s dílčím
povodím středního Labe. Přehled dotčených hydrologických povodí v členění 4. řádu ukazuje
mapa v příloze a tabulka spolu s údaji o průměrných průtocích Qa a průtocích při
hygienickém minimu ve formě Q355. Údaje o průtocích Vltavy, Zákolanského potoka a
Únětického potoka byly převzaty z údajů Povodí Vltavy, údaje z ostatních povodí jsou
stanoveny dopočtem.
Tabulka 1: Přehled hydrologických povodí 4. řádu v trase přeložky etapy I a III
Povodí od pramene k závěrnému
profilu

Hydrologické povodí 4. řádu
Název

č. h.p.

rozl.

rozl.

2

2

km

km

Qa
3

m /s

Celé povodí toku

Q355
3

m /den

3

m /s

rozl.
3

m /den

recipient

2

km

Černávka

1-05-04-0570

5,5

5,3

0,012

1 075

0,0010

86

75,1 Labe

Únětický potok

1-12-02-0100

18,5

18,5

0,039

3 382

0,0035

304

47,2 Vltava

Podmoráňský p.

1-12-02-0180

10,1

10,1

0,024

2 068

0,0019

166

10,1 Vltava

15,5 27347

151 1,3*10

7

28,3 2,4*10

6

Vltava

1-12-02-0210

28100 Labe

Zákolanský p.

1-12-02-0260

9,1

35,4

0,084

7 239

0,0067

582

265,8 Vltava

Zákolanský p.

1-12-02-0280

18,9

68,3

0,162

13 978

0,0130

1 123

265,8 Vltava

Holubický p.

1-12-02-0370

7,6

7,6

0,018

1 564

0,0015

126

7,6 Zákolanský p.

Turský p.

1-12-02-0390

12,1

12,1

0,029

2 480

0,0023

199

12,1 Zákolanský p.

Trasa etapy I většinově sleduje rozvodnice hydrologických povodí 4. řádu, přičemž
většina trasy přeložky spadá do povodí Zákolanského potoka (Zákolanský potok, Holubický
potok a Turský potok). Únětický potok a Podmoráňský potok se pak vlévají přímo do Vltavy.
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Úsek etapy I s ohledem na trasování podél rozvodnic nepřetíná trvalý vodní tok.
V několika místech však přetíná výraznější úžlabí, kudy mohou probíhat občasné vodoteče
v období tání sněhu nebo přívalových srážek. Jedná se o místa v kilometráži staničení:
km 0,6 – úžlabí tvořené silničními příkopy III/0077 s odtokem směrem k MÚK
Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní komunikace k lokalitě Černovičky,
s odtokem do bezejmenného přítoku Zákolanského potoka od Černoviček.
km 2,6 – úžlabí směřující k prameništi bezejmenného přítoku Zákolanského potoka u
Pazderny (již v k.ú. Malé Číčovice), vzdálenost k prameništi je cca 800 m;
km 4,8 – úžlabí směřující do údolí Podmoráňského potoka nad obcí Velké Přílepy,
vzdálenost k počátku vyvinutého koryta potoka je cca 750 m;
km 7,6 – terénní deprese podél stávající polní cesty směřující směrem k stávající
silnici II/240, cca 1250 m před obcí Tursko;
Součástí úseku etapy I. Je též napojení na D7 v km 3,3 včetně směrových úprav a úprav
navazujících napojení okolní komunikační sítě bez přímého styku s vodním tokem.
Úsek etapy III začíná na pravé straně údolní nivy Vltavy. Při stoupání z nivy sleduje
výrazné úžlabí až k rozvodí mezi Vltavou a Labem. V tomto úžlabí není vyvinut trvalý
povrchový tok, je však nutno počítat s občasným výskytem toku při tání sněhu a při
přívalových srážkách. V 2,4 km úsek přetíná tok Černávky. Jedná se o upravený horní úsek
toku s malým průtokem (Qa <0,005 m3/s v místě křížení).
Kvalita vod
Kvalita vod v povrchových tocích je pravidelně sledována pouze v Zákolanském
potoce před ústím do Vltavy. Podle měření z let 2006 až 2008 se vyskytují v povrchové vodě
potoka průměrné roční koncentrace chloridů 129 mg/l (99 až 200 mg/l), v případě uhlovodíků
C10-C40 se jedná o průměrné koncentrace <0,05 mg/l s tím, že nebyla zjištěna koncentrace
vyšší než 0,05 mg/l (převzato z Hydroekologického informačního systému VÚV TGM).
Záplavová území
S ohledem na polohu trasování jednotlivých variant etapy I na rozvodnicích
nezasahuje do trasy žádné záplavové území.
Úsek etapy III začíná v údolní nivě Vltavy. Zde se nachází záplavové území. Aktivní
záplavové území je vázáno především na vymezené koryto Vltavy. Vymezené záplavové
území Q100 lokálně vystupuje dále do údolní nivy až na okraj náspu počátku úseku etapy III.

Odvodnění silnice II/240 a II/101
Přeložka je navržena v kategorii S 9,5/80, na vhodných mezikřižovatkových úsecích je
navrženo uspořádání 2+1 v kategorii S 13,5/80.
Vlastní odvedení srážkových vod z povrchu vozovky a silničního tělesa je navrženo
podélným a příčným sklonem do silničních příkopů s odtokem do nejbližších vhodných
recipientů.
Návrh odvodnění trasy je rozdělen na jednotlivé úseky mezi vrcholovými úseky nivelety
s ohledem na směr odtoku silničních příkopů v závislosti na průběhu současného terénu.
Před vyústěním odvodnění silničních příkopů do recipientů budou navrženy bezpečnostní
prvky, objekty havarijního zabezpečení pro ochranu povrchových vod. Jedná se o návrh
sedimentačních nádrží s koalescenčním odlučovačem ropných látek (DUN). Nádrže (DUN)
budou navržené v souladu s ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek a ČSN EN 858-1, 2 Odlučovače lehkých kapalin. Dalším zařízením ochrany
dotčených vodních toků v předmětném úseku stavby je navržení opatření pro retenci
srážkových vod (RN). Retenční nádrže (RN) budou navrženy jako zemní otevřený bazén
rybničního typu dle místních podmínek buď se stálým nadržením vody, nebo bez stálého
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nadržení (suchý poldr). Nádrže (RN) budou navržené v souladu s ČSN 75 6261 Dešťové
nádrže, v návaznosti na ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011
Hospodaření se srážkovými vodami.

Etapa I.
Úsek 0., (ZÚ) okružní křižovatka napojení D7 vlevo
Úsek napojení na D7 v km 3,3 včetně směrových úprav a úprav navazujících napojení okolní
komunikační sítě. Jedná se o okružní křižovatku a sjezdovou a nájezdovou větev na D7,
propojení na stávající silnici Kněževes – Středokluky a propojení na Středokluky. Návrh
odvodnění úseku 0 bude řešen silničními příkopy s napojením silničních příkopů na stávající
komunikace; sjezdová a nájezdová větev na D7 do levostranného odvodnění dálnice D7 ve
směru na Středokluky (Q=34 l/s), propojení na stávající silnici Kněževes – Středokluky
silničními příkopy celková délky cca 800 m (Q=52 l/s). Konečným recipientem odvodnění
těchto navazujících komunikací je Zákolanský potok. Vzhledem k související stavbě rozšíření
dálnice D7 v tomto úseku bude pro odvodnění dálnice před Zákolanským potokem zřízena
retenční nádrž včetně protihavarijního zabezpečení. V případě stávajících silničních příkopů
silnice Kněževes – Středokluky se jedná o úsek v celkové délce cca 2400 m. Zde se dá proto
předpokládat zanedbatelný vliv části odvodnění úseku 0. na Zákolanský potok. Konečným
recipientem silničních příkopů propojení z okružní křižovatky směrem na Středokluky bude
Únětický potok (Q=108 l/s). I zde vzhledem k související stavbě rozšíření dálnice v tomto
úseku bude pro odvodnění dálnice před Únětickým potokem zřízena retenční nádrž včetně
protihavarijního zabezpečení a proto i zde lze předpokládat zanedbatelný vliv části
odvodnění úseku 0. na Únětický potok.

Úsek I., km 0,358 (ZÚ) – 0,940
Úsek od vrcholového úseku nivelety v km 0,615 v místě křížení stávající silnice III/0077
směrem k okružní křižovatce ZÚ trasy, podúsek označen I.a. Do této okružní křižovatky je
zaústěna nově silnice II/240, sjezdová a nájezdová větev na D7 a přeložka III/2405. Na
podúsek I.a navazuje podúsek I.b v km 0,615 – 0,940. Návrh odvodnění úseku I. silničními
příkopy s napojením silničních příkopů do zemní retenční nádrže (DUN+RN objemu 400 m 3)
s řízeným odtokem 10 l/s trubním odpadem do silničního příkopu stávající silnice III/20077
s odtokem směrem k MÚK Středokluky na D7 a následně silničními příkopy místní
komunikace k lokalitě Černovičky (celková délka silničních příkopů cca 1400 m), s odtokem
do bezejmenného přítoku Zákolanského potoka od Černoviček. Podrobné parametry návrhu
RN budou stanoveny na podkladě podrobného zaměření území, geologického a
hydrogeologického průzkumu.

Úsek II., km 0,940 – 3,000
Úsek mezi vrcholovými úseky nivelety v km 0,615 – 2,410, nejnižší místo nivelety
v km 0,911. Úsek je dle odtoku silničních příkopů rozdělen na podúseky II.a v km 0,940 –
2,575, II.b v km 2,575 – 3,000. Nejnižší místo odtoku silničních příkopů se nachází v místě
křížení stávající silnice III/0071 Tuchoměřice – Lichoceves a trati ČD č.121. Zde se nachází
úžlabí směřující k prameništi bezejmenného přítoku Zákolanského potoka u Pazderny (již
v k.ú. Malé Číčovice), vzdálenost k prameništi je cca 800 m. Navrženo napojení silničních
příkopů do zemní retenční nádrže (DUN+RN objemu 1200 m3) s řízeným odtokem 25 l/s
trubním odpadem do koryta místní vodoteče od prameniště, bezejmenného přítoku
Zákolanského potoka k obci Číčovice (celková délka toku cca 1800 m). Podrobné parametry
návrhu RN budou stanoveny na podkladě podrobného zaměření území, geologického a
hydrogeologického průzkumu.
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Úsek III.+IV., km 3,000 – 6,960
Úsek mezi vrcholovými úseky nivelety v km 2,410 – 7,495, nejnižší místo nivelety v km
5,320. Úsek III. je dle odtoku silničních příkopů rozdělen na podúseky III.a v km 3,000 –
4,783, III.b v km 4,783 – 5,000. Úsek IV. je dle odtoku silničních příkopů rozdělen na
podúseky IV.a v km 5,000 – 5,320, IV.b v km 5,320 – 6,960. Nejnižší místo odtoku silničních
příkopů úseku III. se nachází v místě křížení MÚK přeložky silnice III/2406 a III/00710.
Nejnižší místo odtoku silničních příkopů úseku IV. se nachází v terénní depresi v km 5,320.
Zde je navrženo podchycení silničních příkopů do dešťové kanalizace a odvedení
srážkových vod do prostoru MÚK v km 4,8, kde připojí trubní podchycení silničních příkopů z
úseku III. a odvodnění obou úseků se napojí do dvou retenčních nádrží pro každý úsek
(DUN + RN objemu 900 m3) s řízeným odtokem 15 l/s nebo do společné retenční nádrže
(DUN+RN objemu 1900 m3) s řízeným odtokem 15 l/s trubním odpadem do koryta
Podmoráňského potoka na západním okraji obce Velké Přílepy. Podrobné parametry návrhu
RN budou stanoveny na podkladě podrobného zaměření území, geologického a
hydrogeologického průzkumu.

Úsek V.+VI., km 6,960 – 8,835
Úsek mezi vrcholovými úseky nivelety v km 7,495 – 8,835, nejnižší místo nivelety v km
8,055. Úsek V. je dle odtoku silničních příkopů rozdělen na podúseky V.a v km 6,960 –
7,495, V.b v km 7,495 – 7,850. Úsek VI. je dle odtoku silničních příkopů rozdělen na
podúseky VI.a v km 7,850 – 8,055, VI.b v km 8,055 – 8,835. Odvodnění úseku V.+VI.
silničními příkopy do prostoru úžlabí křížení současné polní cesty v km 7,4, povodí Turského
potoka. Zde je navržena nová MÚK s novou propojovací silnicí mezi III/24010 a současnou
II/240. Odvodnění nové propojovací silnice III/24010 od MÚK je řešeno silničními příkopy
s napojením na stávající příkopy II/240, cca 1250 m před obcí Tursko. Odvodnění silničních
příkopů trasy úseku V. a VI je navrženo do nově navržených dvou retenčních nádrží
prokaždý úsek (DUN + RN objemu 500 a 400 m3) s řízeným odtokem 10 l/s nebo do
společné zemní retenční nádrže (DUN+RN objemu 900 m3) s řízeným odtokem 10 l/s
trubním odpadem cca v délce 1000 m podél navržené propojovací silnice III/24010 do
silničních příkopů stávající silnice II/240, cca 1250 m před obcí Tursko. Podrobné parametry
návrhu odvodnění (silniční příkopy, případně RN) bude provedeno na podkladě podrobného
geologického a hydrogeologického průzkumu.

Úsek VII., km 8,835 – 10,822 (KÚ)
Úsek od vrcholu nivelety v km 8,835 po KÚ trasy I. etapy v km 10,822, napojení na etapu II.
Odvodnění úseku VII. silničními příkopy do prostoru mimoúrovňového křížení současné
silnice II/240. Jelikož niveleta trasy pokračuje v podélném sklonu do navazující etapy, bude
nutné pro odvodnění V. úseku využít recipientu odvodnění navazující etapy, kterým v tomto
případě je kanalizace silničního odvodnění navazující II. etapy. Napojení silničních příkopů
úseku odvodnění V. do zemní retenční nádrže (DUN+RN objemu 950 m3) s řízeným
odtokem 10 l/s trubním odpadem do kanalizace silničního odvodnění navazující II. etapy.
Celkový odtok do kanalizace silničního odvodnění II. etapy je 15 l/s.
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Etapa III.
Úsek I., km 0,000 (ZÚ) – 2,023
Úsek odvodnění přeložky silnice II/101 navazující na II.etapu obchvatu Kralup nad Vltavou
za mostem přes řeku Vltavu u obce Chvatěruby. Úsek odvodnění od ZÚ napojení na
předcházející stavbu po vrcholový úsek nivelety v km 2,023 nadjezdu přes železniční vlečku
Úžice – Aero Vodochody. Úsek I. odvodnění je rozdělen na dva podúseky. Podúsek I.a v km
0,000 – 0,440 (křížení s železniční tratí č. 092), podúsek I.b v km 0,440 – 2,023. Pro
podúsek I.a je navrženo odvodnění dešťovou kanalizací s napojením na kanalizační
odvodnění navazující stavby před napojením na DUN+ORL (SO 355 navazující stavby)
(vyústění do Vltavy). Pro podúsek I.b v km 0,440 – 2,023 je navrženo odvodnění dešťovou
kanalizací v kombinaci se silničními příkopy. Kanalizace odvodnění a silniční příkopy je
navrženo napojit do zemní retenční nádrže v km 0,440, DUN+RN objemu 1000 m3. RN je
řešena jako vsakovací zařízení. Jako alternativní řešení je možné oddělení srážkových vod
z povrchu komunikace a jejich odvedení dešťovou kanalizací po nadjezdu přes železniční
vlečku do kanalizace podúseku I.a a zbývající odvodnění silničních příkopů napojit rovněž do
zemní vsakovací retenční nádrže v km 0,440, DUN+RN objemu 525 m3.
Úsek II., km 2,023 – 2,488
Úsek odvodnění přeložky silnice II/101 od vrcholového úseku nivelety v km 2,023 nadjezdu
přes železniční vlečku Úžice – Aero Vodochody po ukončení v okružní křižovatce se silnicí
II/608 u dálnice D8. Úsek II. odvodnění je rozdělen na dva podúseky. Podúsek II.a v km
2,023 – 2,375 od vrcholu nivelety po křížení s potokem Černávka, podúsek II.b v km 2,375 –
2,488 KÚ v okružní křižovatce. Odvodnění úseku silničními příkopy s vyústěním do toku
Černávky, případně do stávajících silničních příkopů II/608. Jako havarijní opatření budou na
silničních příkopech ústících do toku Černávky navrženy stabilni norné stěny.

Návrhové parametry odvodnění
Krátkodobé odtoky z komunikace
Ve výpočtu ploch k odvodnění je v souladu s ČSN 75 6101 a TP 83 uvažováno u
plochy vozovky s redukovanou plochou pomocí součinitele odtoku srážkových povrchových
vod 0,8, u zatravněných ploch svahů násypů a výkopů je uvažováno se součinitelem odtoku
srážkových povrchových 0,4. Pro návrhový déšť byla zvolena periodicita n=2, doba trvání
t=15 min, intenzita q=95,6 l/s.ha.
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Tabulka: Návrhové odtoky – I. Etapa
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Tabulka: Návrhové odtoky – III. Etapa
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Tabulka: Výpočet objemu retenčních nádrží – I. Etapa

Tabulka: Výpočet objemu retence vsakovacího zařízení – III. Etapa
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Dlouhodobé průměrné odtoky z komunikace
Výpočet množství odtoku je stanoven na podkladě dlouhodobých průměrných ročních
srážek pro Prahu a Středočeský kraj. Zimní odtok je stanoven podle průměrných měsíčních
srážek v období listopad až březen.

Tabulka: Dlouhodobý měsíční srážkový normál pro Prahu a Středočeský kraj
I
32

II
30

III
36

IV
43

V
70

VI
75

VII
72

VIII
73

IX
46

X
36

XI
40

XII
35

I-XII
588

XI-III
173

Pozn.: srážkový normál z let 1960-1990 (portal .chmi.cz/historicka-data)

Tabulka: Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa I.
Úsek
odvodnění

km
0,000-0,358
0,000-0,358
0,358-0,940
0,940-3,000
3,000-6,960
6,960-8,835
8,835-10,822

Povodí
Název

č.h.p.

Unětický p.
Zákolanský p.
Zákolanský p.
Zákolanský p.
Podmoráňský p.
Turský p.
Turský p. (Etapa II.)

1-12-02-010
1-12-02-028
1-12-02-028
1-12-02-028
1-12-02-018
1-12-02-039

vozovky
A
Ared
ha
ha
0,878
0,702
0,660
0,528
0,786
0,629
2,611
2,089
5,346
4,277
2,531
2,025
2,522
2,018

Etapa I.
odvodňovaná plocha
zeleň.
A
Ared
ha
ha
1,08
0,432
0,535
0,214
1,746
0,698
5,15
2,060
4,948
1,979
2,613
1,045
2,782
1,113

odtok
rok
zima
m3
m3
6670
1963
4363
1284
7804
2296
24395
7177
36785
10823
18052
5311
18407
5416

Tabulka: Rozdělení objemu srážek na ploše vozovky do povodí, Etapa III.
Úsek
odvodnění

Povodí
Název

km
0,000-2,023 Vltava
2,023-2,488 Černávka

č.h.p.

1-12-02-0210
1-05-04-0570

vozovky
A
Ared
ha
ha
1,922
1,538
0,441
0,353

Etapa III.
odvodňovaná plocha
zeleň.
odtok
A
Ared
rok
zima
ha
ha
m3
m3
4,516
1,806
19663
5785
1,041
0,416
4523
1331

Vliv zimní údržby na kvalitu povrchových vod
V případě chloridů (chemické posypy NaCl a CaCl2), které jsou používány k solení
vozovek v zimním období (dále je uvažováno s obdobím od 1.11. do 31.3. v souladu s plány
údržby silnic) je nutno uvažovat se dvěma efekty. Po posolení vozovek dochází k relativně
rychlému roztátí sněhu a jeho odtoku:

Při malém množství srážek dochází k infiltraci do horninového prostředí a k další pomalé
migraci chloridové kontaminace podzemními vodami k drenážním bázím, resp.
podzemní vody jsou během transportu čištěny. Takto mírně zvýšené koncentrace
chloridů v podzemních vodách působí následně dlouhodobé zvýšení koncentrací
v povrchových vodotečích a odráží se i v celkových monitorovaných koncentracích
chloridů v povrchové vodě.
9



Při intenzivním sněžení a vyšší aplikované dávce soli se veškerá voda nevsakuje a
z části odtéká do recipientu. V takovém případě dochází k rychlému a dočasnému
nárůstu koncentrací chloridů v toku.

Přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích a navazujících vyhlášek, je stanovena možná intenzita solení. To je možno
aplikovat při vrstvě sněhu (až ledu) do max. mocnosti 3 cm. Při malém sněžení je povoleno
aplikovat jen 10 g/m2, při silném sněžení až max. 60 g/m2 za den. Zároveň lze předpokládat,
že v případě solení na sněhovou pokrývku tato začne odtávat a během jednoho dne také
většina posypu odteče. V dalších úvahách je počítáno se spotřebou soli 1,2 kg/m2 za rok.
Při použití posypového materiálu s hlavním podílem NaCl je uvažováno
s procentuálním podílem Cl- iontů cca 60 hmotnostních procent. Proto se uvažuje
s přepočtovým koeficientem kCl-=0,6. Tento koeficient je dostatečně přesný i při větším
podílu CaCl2, zde je hmotnostní podíl Cl- iontů 63 %. Z modelového řešení vyplývá, že
nejvyšší koncentrace odtékají zpravidla při malém sněžení a minimální dávce solení 10 g/m 2.
Na druhou stranu je nutno upozornit, že množství odtékající vody je nízké a výsledná
koncentrace po ředění v recipientu jsou tak nižší.
Tabulka: Vliv solení na sledovaná povodí v trase komunikace
Sledovaný recipient
Etapa

I.

III.

průměrný průtok toku
l/s
průměrný odtok z vozovek
l/s
množství solení (chloridy)
kg/rok
navýšení chloridů v recipientu mg/l
průměrný odtok z vozovek
l/s
množství solení (chloridy)
kg/rok
navýšení chloridů v recipientu mg/l

Únětický
potok

Zákolanský
potok

39
0,25
8859
7,2

162
1,48
23368
4,5

Podmoráňský Turský
potok
potok
24
0,83
30793
39,3

29
0,41
14579
15,7

Vltava

Černávka

151000

12

0,44
11071
0,0023

0,10
2540
6,7

Používání chemických posypů při zimní údržbě silnice může způsobit navýšení
chloridů v recipientech v jednotkách mg/l v závislosti na průtoku daného toku. Z tohoto
pohledu je na tom nejhůře Podmoráňský potok, který má nízký průtok a přísun soli může
způsobit navýšení chloridů až o desítky mg/l. V Podmoráňském potoce v oblasti Úholičky
byly monitorovány koncentrace chloridů 93,9 mg/l. Je však nutno upozornit, že solení
probíhá i za současné situace a celkové ovlivnění toků výstavbou přeložky tak bude
minimální. Lze tedy předpokládat, že ani zvýšení o 39 mg/l v Podmoráňském potoce a
zvýšení o 6,7 mg/l v Černávce nezpůsobí překročení imisního limitu pro povrchové vody
průměrně 150 mg/l. V Zákolanském potoce v oblasti Kralup nad Vltavou jsou monitorovány
koncentrace chloridů průměrně 129 mg/l. Jedná se o místo s vysokým stupněm zatížení
solením uvnitř města, lze tedy předpokládat, že stávající úroveň kontaminace výše po toku (u
soutoku s Turským potokem) bude významně nižší a případné zvýšení koncentrace chloridů
o 4,5 mg/l, což představuje změnu o +3,8 %, nezpůsobí výraznou změnu současného stavu
imisních hodnot. Lze předpokládat i u Únětického potoka, kde v oblasti Statenic byly
monitorovány koncentrace chloridů 83,1 mg/l a případné zvýšení koncentrace chloridů o 7,2
mg/l nezpůsobí výraznou změnu současného stavu a nepřekročení imisního limitu pro
povrchové vody průměrně 150 mg/l.
Současné ukazatele přípustného znečištění povrchových vod připouští přípustnou
hodnotu koncentrace chloridů pro povrchové vody stanovené jako lososová nebo kaprovitá
voda (Zákolanský potok) v ročním průměru 65 mg/l, pro ostatní povrchové vody v ročním
průměru 150 mg/l podle NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.
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Odvádění srážkových vod ze staveniště
V průběhu výstavby představuje provoz stavební mechanizace, nákladních automobilů,
nakládání a zacházení s látkami nebezpečnými vodám v blízkosti vodních toků zvýšené
ohrožení pro povrchové a následně i podzemní vody. Z tohoto důvodu je nutné pro stavbu
zpracovat plán opatření pro případ havárie (tzv. Havarijní plán“). Plán musí splňovat
náležitosti vyhlášky č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb. Dodavatel stavby
předloží před zahájením stavby havarijní plán s aktuálními údaji příslušnému vodoprávnímu
úřadu k souhlasu, který bude následně součástí tohoto plánu. Havarijní plán bude obsahovat
návrh konkrétních preventivních opatření proti úniku závadných látek při činnostech během
výstavby a konkrétní popis činnosti při havárii včetně prvotních postupů.
Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Proto je nutné uvažovat o
opatřeních pro případ přívalových dešťů. Je doporučeno vybudovat provizorní zemní nádrže
pro zachycení splachů ze staveniště. Zanesení vodních toků těmito splachy negativně
ovlivňuje vodní faunu a flóru. Tyto nádrže budou řešeny jako zemní prohlubně bez opevnění,
s přepadem do přirozené vodoteče. Užitná velikost nádrží musí být navržena individuálně
podle velikosti přilehlého staveniště. Tento objekt bude součástí odvodnění staveniště a
bude jej řešit dodavatel stavebních prací.
Z hlediska možného ovlivnění EVL Zákolanský potok je důležitý úsek navrhované přeložky
procházející okolo Černoviček a Pazderny, který spadá do dílčího povodí Zákolanského
potoka (1-12-02-0280).
V tomto úseku je nutné, aby dešťové vody ze staveniště byly zachytávány příkopy a svedeny
do bezodtokých usazovacích jímek, ve kterých budou tyto vody předčištěny. Tyto jímky
budou dle potřeby vyváženy a s vodou se bude dále nakládat dle platné legislativy. Usazené
kaly z jímek budou pravidelně vybírány a následně odváženy na skládku k tomu určenou.
Tyto jímky budou realizovány v prostoru navrhovaných retenčních nádrží v km 0,6 a km 2,5.
Po ukončení výstavby budou v místě těchto provizorních jímek realizovány retenční nádrže
dle technického řešení.
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