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ÚVOD
Předkládaná zpráva je oznámením ve smyslu § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů [86] (dále v textu zákon EIA), k záměru „SOKP 518
Ruzyně – Suchdol“.
Záměr náleží dle přílohy č. 1 zákona EIA do kategorie I (podléhá posuzování vždy), bod 47
Dálnice I. a II. třídy.
Oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona EIA a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA. V souladu se smyslem procesu posouzení
vlivů staveb na životní prostředí má zjišťovací řízení u záměrů, které budou dále povinně
posuzovány v celém procesu, charakter scopingu. Jeho cílem tedy není podat podrobné a
detailní informace o vlivech záměru v území, ale poskytnout základní údaje o záměru,
jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí a identifikovat možné vlivy záměru na tyto
složky a veřejné zdraví. Jedná se o základní podkladový materiál, kdy oznámení záměru je
úvodním krokem v celém procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí. Podrobné
hodnocení vlivů s důrazem na ve zjišťovacím řízení vymezené oblasti bude následně předmětem
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí, která bude zpracována podle § 8 zákona EIA.
Předmětem hodnocení je výstavba a provoz severozápadního segmentu Silničního okruhu kolem
Prahy, stavba 518, v úseku Ruzyně – Suchdol. V převažující délce je umístěn na území Hl. m.
Prahy, ve středním úseku zasahuje na území Středočeského kraje. Záměr je předkládán v jedné
aktivní variantě, dle návrhu řešení stavby v Technické studii (06/2018, PRAGOPROJEKT, a.s.) [1],
v souladu s koridorem vymezeným územně plánovacími dokumentacemi.
Pozn. Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) se označuje také jako Pražský okruh (PO), což je oficiální
pojmenování tohoto okruhu, schválené hl. m. Prahou, používané mj. v územně plánovací dokumentaci
a dalších dokumentech. V souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je s
účinností od 1. 1. 2016 zařazen i jako dálnice D0. Bez ohledu na výše uvedená pojmenování a zařazení
se jedná o stále stejnou pozemní komunikaci.

Stavba 518 je navržena v šestipruhém uspořádání v délce 8,26 km v kategorii D34/100. Začátek
stavby je v km 29,990 vložen do mimoúrovňové křižovatky MÚK Přední Kopanina, kde se
napojuje na přeložku silnici I/7, přičemž součástí předkládaného záměru je dobudování MÚK
Přední Kopanina, ve které se připojí dálnice D7. Konec stavby je situován za MÚK Rybářka před
levobřežní opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250, kde silniční okruh pokračuje stavbou 519
(není součástí předkládaného záměru). Nedělitelnou součástí záměru je Přivaděč Rybářka, který
je zaústěn do MÚK Rybářka a který napojuje ulici Kamýckou. Je navržen v kategorii MS2 9/9/50
v délce 1,86 km.
Stavba SOKP 519 Suchdol – Březiněves představuje samostatný záměr. Projektová příprava
staveb Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol a stavba 519 Suchdol –
Březiněves probíhá současně a obě stavby jsou spolu vzájemně koordinovány, přičemž oba úseky
SOKP budou uvedeny do provozu společně. V souběhu se zpracováním oznámení pro stavbu 518
bylo zpracováno oznámení pro stavbu 519. S ohledem na těsnou provázanost a faktickou
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neoddělitelnost staveb 518 a 519 je proces posuzování vlivů pro obě stavby koordinován a
prováděn v úzké spolupráci zpracovatelských týmů.
Na západě navazuje předkládaný záměr na stavbu „R7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní
přeložka silnice I/7“. Ta byla v roce 2017 podrobena samostatnému zjišťovacímu řízení podle
zákona EIA.
Jedná se o dlouhodobě řešený a poměrně komplikovaný záměr, proto je dále v textu úvodu pro
jeho lepší uchopitelnost a zasazení do širších souvislostí v krátkosti:
1. pojednána historická příprava Silničního okruhu kolem Prahy,
2. popsán proces prověřování a posuzování variantního trasování SOKP,
3. shrnut dosavadní proces posuzování vlivu stavby na ŽP pro stavbu SOKP 518,
4. popsány platné územně plánovací dokumentace,
5. popsán aktuální stav.
• 1. Historická příprava Silničního okruhu kolem Prahy
Příprava silničního okruhu kolem Prahy sahá do 30. let 20. století. Za základ novodobé historie
umístění SOKP do dopravního systému města lze považovat přijetí územního plánu v roce 1964
[5]. Ten postavil dopravní návrh na roštovém systému pěti základních magistrál, doplněných
tangenciálními propojeními okrajových městských částí, vytvářejícími neúplné polokruhy.
Dodatečně byl k roštovému systému přiřazen i vnější silniční okruh. Postupně došlo k opuštění
roštového systému a k formulaci systému „okružně-radiálního“, většina tras však zůstala ve
stejné poloze.
V 70. letech bylo cílové řešení dopravní koncepce tvořeno třemi okruhy – vnitřní, městský a
vnější, propojené devíti hlavními radiálami. Byla hledána optimální poloha vnějšího okruhu, a to
zejména v severní části, kde byla prověřována vzdálenější severní varianta mimo hranice města
přes Roztoky a jižní varianta přes Suchdol. Po vyhodnocování řady variant byla nakonec
v územním plánu z roku 1986 potvrzena jižní poloha.
V roce 1994 Vyhláška hl. m. Prahy 19/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
vymezila mj. také koridory pro umístění vybraných dopravních staveb (např. úseky expresního
okruhu Slivenec – Cholupice, Třebonice – Řepy – Ruzyně, v severním sektoru úsek Ruzyně –
Březiněves) [5]. V nestabilizovaných polohách bylo nadále hledáno a prověřováno nejvhodnější
trasování. Proces stabilizace SOKP završil Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy z roku 1999.
Nadále však probíhalo prověřování variantního vedení trasy – ať již v rámci územně plánovacích
procesů, nebo v rámci procesů posuzování vlivů staveb na životní prostředí – viz dále.
• 2. Proces prověřování a posuzování variant trasy SOKP
Trasování silničního okruhu kolem Prahy je předmětem řešení a diskusí po již téměř 80 let.
V celém tomto období byly nastolovány, prověřovány a optimalizovány různé varianty, a to
v rámci procesů stavebního zákona (územní plánování) nebo procesů posuzování vlivů staveb na
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životní prostředí. Stabilizace trasy SOKP byla dokončena zanesením koridorů pro jejich umístění
do územně plánovacích dokumentací, jejichž přípravy kontinuálně navázaly na proběhlé procesy.
Z pohledu novodobé historie, cca posledních 20 let, se jedná zejména o varianty prověřované
v rámci přípravy (i) platného ÚPn SÚ HMP, (ii) v procesu EIA v roce 2000-2002, a (iii) o variantu
regionální, hodnocenou na podnět městských částí v rámci přípravy ZÚR HMP aktualizace č. 1.
Rámcově byla investorem prověřena také myšlenka tzv. tunelové varianty (iv).
Proces prověřování a posuzování variant vedení SOKP je velmi komplexně popsán v Odůvodnění
ZÚR HMP aktualizace č. 1 [6], ze kterého jsou převzaty klíčové momenty a výsledky dosavadních
procesů.
(i) Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (1999) [6]
V rámci přípravy platného ÚPn SÚ HMP byl v roce 1995 zpracován jeho koncept, ve kterém se
variantami zabýval pro jihovýchodní část okruhu – byly zahrnuty tři varianty K,D, R.
- varianta JV-K (jihovýchodní krátká),
- var. JV-D (jihovýchodní dlouhá, která odpovídá řešení navrhované aktualizací č. 1 ZÚR HMP),
- a varianta R (regionální, která částečně odpovídá regionální variantě posuzované v rámci VVURÚ
aktual. Č1. ZÚR HMP).
Varianty okruhu byly podrobeny multikriteriálnímu a environmentálnímu hodnocení.
Multikriteriální posouzení tehdy konstatovalo, že varianta R by byla nejméně vhodná, jako
nejvhodnější tehdy doporučilo variantu K, přičemž hodnocení variant K a D si bylo velmi blízké.
V enviromentálním posouzení byla doporučena jako nejvhodnější varianta D, a to z titulu
relativně nejnižšího počtu kvalitativních a kvantitativních střetů.
Na základě projednávání byla vybrána varianta D, která byla zahrnuta do návrhu územního plánu
v roce 1998, a to na základě usnesení ZHMP č. 22/19 ze dne 31. 10. 1996 k soubornému
stanovisku ke konceptu ÚP. Všechny etapy pořizování prošly veřejným projednáváním a
vyhodnocováním. Výsledkem celého procesu bylo schválení ÚP Prahy usnesením ZHMP č. 10/05
ze dne 9. 9. 1999 s touto trasou (byť ve výhledu čili v územní rezervě). Usnesením zastupitelstva
HMP č. 22/18 ze dne 25. 11. 2004 byla schválena změna ÚP hl. m. Prahy č. 950, která zařadila
tuto část Pražského okruhu do návrhového horizontu ÚP hl. m. Prahy a zároveň byla vyhlášena
veřejně prospěšnou stavbou. Stejnou trasu stabilizoval i ÚP VÚC Pražského regionu v roce 2006
a následně i v roce 2011 schválené ZÚR Středočeského kraje (aktualizace č. 1 ZÚR hl. m. Prahy
tedy potvrzuje v přímé návaznosti na uvedené ÚPD totožnou trasu). Z výše uvedeného vyplývá,
že na strategické úrovni v rámci pořizování ÚPD bylo variantní řešení okruhu nejen prověřováno,
ale prošlo i řádným veřejným projednáním a výběrem varianty.
Koridor pro severozápadní úsek SOKP mezi Ruzyní a Březiněvsí (resp. mezi dálnicí D7 a D8)
sleduje dlouhodobě stabilizovanou trasu okruhu přes Suchdol, která je součástí platného ÚP
HMP. Navržený koridor není v rozporu s koridorem vyjádřeným PÚR 2008, pouze jej upřesňuje.
Na to navazuje koridor pro severovýchodní úsek Silničního okruhu kolem Prahy mezi Březiněvsí a
Horními Počernicemi, který je také stabilizován v ÚPD na všech úrovních.
(ii) SOKP stavba 518 a 519 - varianty z procesu EIA v roce 2000 - 2002
Severozápadní úsek Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) pod názvem „Silniční
okruh kolem Prahy, stavba č. 518 a 519“, byl v r. 2001 - 2002 posuzován z hlediska vlivů na
životní prostředí. Trasa SOKP byla prověřována v 5 variantách:
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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- Varianta J: z Ruzyně po silnici I/7 kolem lokality na Padesátníku – JV kolem Přední Kopaniny – JV od
Horoměřic – přes Suchdol a dále údolí Vltavy – jižně od Čimic – severně kolem Dolních Chaber a –
Březiněves. Podvarianta Jr s navrhovaným patrovým mostem, podvarianta Jn s nízkým mostem
zhruba v 1/3 celkové hloubky vltavského údolí. Při optimalizaci návrhu trasy stavby 519 byla
zvolena kombinace subvariant z předešlého prověřování, která se ve vztahu k osídlení i přírodním
prvkům jevila jako nejpříznivější. V aktualizované podobě v trase varianty J je záměr v tomto
oznámení předkládán.
- Varianta Sc: z Ruzyně po I/7 kolem lokality na Padesátníku – JV od Přední Kopaniny – SZ od
Horoměřic – JV od obce Černý Vůl – SZ od obce Únětice – přes Vltavu – přes Husinec – severně
kolem Klecan – dálnice D8 – Březiněves
- Varianta Sd: z Ruzyně pod I/7 do Tuchoměřic – Z a SZ kolem Tuchoměřic – jižně kolem Lichocevsi –
jižně kolem Velkých Přílep – SZ kolem Únětic – přes Vltavu – přes Husinec – severně od Klecan –
dálnice D8 – Březiněves
- Varianta Ss: z Ruzyně pod I/7 do Tuchoměřic – Z a SZ kolem Tuchoměřic – J a JV kolem Lichocevsi –
Z až S kolem obce Velké Přílepy – S nad obcí Úholičky přes Vltavu – severně nad Řeží – severně
kolem Klecan – dálnice D8 – Březiněves
- Varianta T: z Ruzyně pod I/7 do Tuchoměřic – Z a SZ kolem Tuchoměřic – jižně kolem Lichocevsi –
Z až S kolem Velkých Přílep – V kolem Turska, mezi obcemi Dolany a Debrno – přes Vltavu –
západně od Chvatěrub do Úžic – Březiněves

Obr. 1 Schéma variant SOKP 518 a 519 prověřovaných v procesu EIA v roce 2000 – 2002
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tento proces EIA byl završen souhlasným stanoviskem Ministerstva životního prostředí čj.
NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e. o., ze dne 30. 4. 2002, v němž se konstatuje, že „z hlediska vlivů
na životní prostředí lze akceptovat realizaci variant Ss a J, ostatní varianty byly vyloučeny.“
Ve stanovisku MŽP bylo konstatováno, že variantu Ss nemá v územním plánu žádná obec, jejímž
správním územím by tato varianta vedla. Rovněž je uvedeno, že varianta Ss není v souladu se
schváleným ÚP hl. m. Prahy a v případě schválení varianty Ss v ÚP VÚC Pražského regionu bude
nutné projednat a schválit změnu ÚP hl. m. Prahy se zahrnutím návrhu výstavby mostu v Troji a
tunelového napojení na již vybudovanou čtyřpruhovou komunikaci ukončenou nad ZOO
v Čimicích. Bylo uloženo prověřit v rámci konceptu ÚP VÚC Pražského regionu možnosti její
realizace, a to v kombinaci s „nízkovodním“ mostem dle schváleného ÚP hl. m. Prahy. Již
z uvedených skutečností je zřejmé, s jakými problémy, komplikacemi a druhotně i dopady do
cenného území oblasti Troji je varianta Ss severozápadní části SOKP spojena. Varianta Ss nebyla
do ÚP VÚC Pražského regionu ani do územních plánů obcí v Pražském regionu zahrnuta. Priorita
ochrany výjimečného rekreačního, přírodního i kulturního potenciálu Trojské kotliny s jejími
celoměstsky významnými funkcemi pro obyvatele a návštěvníky Prahy se stala v následujících
letech natolik naléhavou a zásadní, že v souvislosti s variantou Ss požadovaný další silniční most
přes Vltavu s tunelovými úseky je nepřijatelný s ohledem na negativní dopady, které by takové
řešení znamenalo pro dotčenou oblast.
(iii) Varianty prověřované při zpracování aktualizace č. 1 ZÚR HMP
Koridor pro severozápadní úsek SOKP mezi Ruzyní a Březiněvsí vymezený aktualizací č. 1 ZÚR hl.
m. Prahy sleduje po desetiletí stabilizovanou trasu okruhu přes Suchdol, která je součástí
platného ÚP hl. m. Prahy.
Při zpracování aktualizace č. 1 ZÚR HMP byly vzaty v potaz výsledky dosud zpracovaných
multioborových dokumentací a studií porovnávajících vlivy variantního trasování SOKP, a to
zejména za období posledních deseti let. V drtivé většině je vyjádřena podpora stabilizovanému
řešení, které je navrženo i v aktualizaci č. 1. V Odůvodnění ZÚR HMP aktualizace č. 1 z roku 2013
[6] je uveden seznam dokumentací vztahujících se k porovnání variant trasování SZ části SOKP.
Aby bylo zřejmé, o jak hojně řešenou problematiku v posledních 30-ti letech se jedná, je tento
přehled převzat a uveden i zde:
Tab. 1 Seznam dokumentací vztahujících se k porovnání variant severozápadní části SOKP [6]
Rok

Název

Zpracovatel

1991 Vnější okruh ZKS - Srovnávací studie roztocké a suchdolské varianty I.

PÚDIS Praha

1991 Suchdol - Sedlec / Urbanistická studie / Průzkumy a rozbory

VHE, PÚDIS

1992 Vyhodnocení variant expresního okruhu v severní části Prahy

ÚHA hl. m. Prahy

1993 Posouzení důsledků volby variant. řešení expresního okruhu v Praze 6 – Suchdole City Plan, s. r. o.
1994 Silniční okruh kolem Prahy v úseku mezi D5 a D8 část 1. Rozbor problematiky

FS ČVUT

1994 Silniční okruh kolem Prahy v úseku mezi D5 a D8 č. 2. Rozbor a vyhodnocení

FS ČVUT

1994 Silniční okruh kolem Prahy v úseku mezi D5 a D8 č. 3. Zásady pro návrh trasy

FS ČVUT

1994 Urbanistická studie rozvoje městské části Suchdol - Sedlec: Průzkumy a rozbory

VHE

1995 SUCHDOL - SEDLEC Varianty komunikační sítě v návaznosti na silniční okruh v

VHE a spol.
architektonická
kancelář, s. r. o.

Suchdole
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1995 Urbanistická studie rozvoje městské části Suchdol - Sedlec: Varianty komunikační VHE
sítě v návaznosti na silniční okruh v Suchdole
1997 Urbanistická studie rozvoje městské části Suchdol - Sedlec: Prověření podmínek
rozvoje v souvislosti s průchodem Expresního okruhu Suchdolem

VHE

1999 Urbanistická studie Praha – Sedlec

FA ČVUT

2002 Suchdol - urbanistická studie kolem silničního okruhu: Návrh regulačního plánu

FA ČVUT

2002 Stanovisko MŽP k hodnocení vlivů na Silniční okruh kolem Prahy, stavby 5

MŽP

18 a 519, Ruzyně – Březiněves
2007 Posouzení variant J a Ss severozápadního segmentu SOKP

Mott MacDonald

2008 Rešerše a oponentní posudek na studii „Posouzení variant J a Ss severozápadního FAST VUT Brno
segmentu SOKP“, MMD, 2007
2007 Pražský silniční okruh, stavby 518, 519, posouzení variant Ss a J

City Plan, s. r. o.

2008 Porovnání varianty J a Ss staveb č. 518 a 519 severozápadního okruhu města
Prahy - podklady pro technickou komisi (dokumenty jsou podkladem pro tuto
dokumentaci)

Jacobs
Consultancy, Ing.
Jiří Lebeda

2008 Hodnocení variant Pražského okruhu v úsecích 518 a 519 z hlediska emisí

RNDr. Jan Maňák,
EKOAIR

2008 Dopravně - inženýrské podklady pro vyhodnocení efektivnosti staveb 518 a 519
Pražského okruhu

TSK – ÚDI

2012 Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území Aktualizace č.1 ZÚR hl. m. Prahy

Ekola group, s.r.o.

Z tabulky je vidět, že prověřováním varianty J a Ss v duchu MŽP vydaného stanoviska z roku 2002
se zabývala celá řada mezirezortních studií a vyhodnocení. Výsledkem byla významně
převažující preference varianty J. Závěry studií lze považovat i za nadále aktuální a relevantní a
s ohledem na svou komplexnost (multioborové vyhodnocení) jako významné podklady pro
zpracování územně plánovacích dokumentací.
Strategický význam Pražského okruhu (Silničního okruhu kolem Prahy) potvrdila také Vláda ČR,
která svým usnesením ze dne 19. 9. 2007 uložila ministrům dopravy a životního prostředí
ustanovit skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu kolem
Prahy. Většinový názor této mezirezortní skupiny odborníků potvrdil na základě rozsáhlé
rozpravy, prostudovaných zpracovaných hodnotících studií a vlastních poznatků a kritérií
výsledky porovnávání variant řešení a aktuálnost sledované varianty severozápadního segmentu
okruhu v trase jižního vedení (var. J).
S ohledem na dlouhodobý odpor části společnosti ke stávající variantě SOKP byl v letech 2014 a
2015 pro ŘSD zpracován soubor vyhledávacích studií, které měly za cíl řešit problematiku SOKP
v chybějícím segmentu, a to vyhledáním možných alternativ. Výsledkem byl návrh tzv. regionální
alternativy trasy SOKP [5], která vede koridor okruhu v oddálené poloze od Prahy na území
Středočeského kraje (navrženo sdružením „Ing. Milan Strnad a NÝDRLE projektová kancelář, spol.
s.r.o.“). Následně bylo zadáno komplexní vyhodnocení regionální varianty [5], které probíhalo
pod vedením akademických pracovníků Ústavu dopravních systémů Fakulty dopravní ČVUT
v Praze, kteří spolupracovali i s odborníky z praxe. Mj. byl zpracován dopravní model, který
zohledňuje budoucí dopravní vztahy v síti, a to jak pro variantu regionální, tak pro variantu dle
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ZÚR (stabilizovanou) pro tentýž výhledový rok. V závěrech studie je doporučeno dále sledovat
stabilizovanou variantu (dle ZÚR).
- Posouzení územní připravenosti pro regionální variantu – „Varianta regionální není v souladu
s územními plány ani krajské, ani obecní úrovně. Tyto by musely být změněny, a existuje velké
riziko, zda by se tak vůbec stalo. Pokud by zastupitelstva na tuto změnu přistoupila, pak je otázka,
jak dlouho by taková změn trvala (…) Samotná změna územně plánovací dokumentace všech
úrovní by trvala mnoho let. Není zde ani zaručeno, že by byla vůbec příslušnými zastupitelstvy
akceptována, a že by nebyla následně napadána a soudně zkoumána (…) lze se také objektivně
obávat žalob ze strany vlastníků nemovitostí, jejichž hodnota by mohla být takovou zásadní
změnou územně plánovacích dokumentací změněna, jelikož byly nalezeny střety varianty
regionální se zastavěným i zastavitelným územím“
- Dopravní model území a jeho signály pro výhledové období – „dopravní model vykázal následující
závěry: větší vzdálenost regionální varianty od HMP má za následek jeho nižší atraktivitu pro
přepravní vztahy spojené s Prahou, a tím pádem přenáší celkové nižší intenzity než v ZÚR. To má za
následek nárůst intenzit na komunikační síti HMP, především na Městském okruhu a radiálách, ale
vede i k vyššímu zatížení další sítě místních komunikací Prahy. Intenzity na komunikacích
vstupujících do Prahy (tj. radiál) se v obou variantách příliš neliší (…).“
- Technický návrh regionální varianty – „ (…) trasa není polohopisně ani výškopisně zpracována do
jedné situace a jednoho podélného řezu. (…)Obecně lze shrnout, že technické řešení neposkytuje
dostatečnou jistotu v tom, zda je návrh regionální varianty zpracován správně a korektně,
v souladu se Směrnicí a dalšími současnými legislativními požadavky. Existuje tak důvodná obava,
že by v následujících mnoha samostatných správních i technicko-konzultačních procesech, kterými
příprava liniové stavby musí projít, nebyl předložený návrh všemi zúčastněnými stranami a
účastníky akceptován, musel by být modifikován (…).“

Koridor regionální varianty není obsažen v žádné územně plánovací dokumentaci obcí na území
Středočeského kraje ani v ZÚR Středočeského kraje (které převzaly trasu okruhu z dříve platného
ÚP VÚC Pražského regionu). Je rovněž v rozporu s platným ÚP hl. m. Prahy.
Je důležité zdůraznit, že uskupení které podporuje vedení SOKP ve var. regionální, je složeno ze
zástupců sídel kolem trasy ZÚR bez jediného zástupce sídelního celku, který by byl ovlivněn
trasou regionální. Obce ve Středočeském kraji několikrát deklarativně a společně projevily svůj
zásadní nesouhlas vůči alternativnímu vedení okruhu přes svá území [10].
V aktualizaci č. 1 ZÚR HMP je SOKP předkládán v invariantním řešení, s ohledem na požadavky
některých městských částí však bylo v rámci zpracování aktualizace posuzováno i alternativní
řešení SOKP - Regionální varianta. Jako základní řešení byla prověřena trasa SOKP dlouhodobě
stabilizovaná v rámci ÚPn SÚ hl. m. Prahy – z nedokončených úseků SOKP se jedná o stavbu 511,
518, 519 a 520, které navazují na již zprovozněné části.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

17

Obr. 2 Zákres vedení nadřazených komunikací hl. m. Prahy včetně Pražského okruhu ve stavu dle ZUR HMP –
aktualizace č. 1 a ZUR Středočeského kraje a podnětu uplatněného MČ na tzv. regionální variantu Pražského
okruhu (zdroj: Odůvodnění ZÚR HMP aktualizace č.1).

Z výsledků dopravně inženýrské analýzy provedené v rámci dopravního modelu HMP pro
porovnání dopravní účinnosti obou alternativ lze dovodit, že Regionální varianta znamená nárůst
dopravy na mnoha silně zatížených komunikací uvnitř HMP v hustě urbanizovaném území.
Regionální varianta vede SOKP v oddálené poloze, což zvyšuje nároky na městský okruh, který
má omezenou kapacitu a velký rozsah tunelových úseků.
VVÚRU provedlo vyhodnocení environmentálních aspektů pro obě varianty: „Na základě
vyhodnocení vlivů na životní prostředí se zejména z hlediska zatížení území hlukem a znečištěním
ovzduší jeví jako výhodnější Aktivní varianta. Srovnáním Základního řešení a Variantního řešení
Aktivní varianty vychází z hlediska většiny aspektů životního prostředí jako lepší Základní řešení
(vedení SOKP ve stopě držené ÚP SÚ hl. m. Prahy a navrhované ZÚR hl. m. Prahy - aktualizace č.
1).“ Téměř u všech sledovaných jevů bylo Základní řešení vyhodnoceno jako příznivější.
Regionální varianta je příznivější pouze ve vztahu k ochraně přírody, a to z důvodu méně
významných vlivů na soustavu Natura 2000 (EVL Kaňon Vltavy u Sedlce). Avšak ani v základním
řešení není přechod vltavského údolí spojen s významně negativním vlivem (kompletní
porovnání jednotlivých aspektů je uvedeno ve VVÚRU).
Byla tak potvrzena aktuálnost dlouhodobě sledované trasy SOKP v územně plánovacích
dokumentacích a potvrzen koridor původně vymezený v ZÚR HMP z roku 2009, který navazuje
na ZÚR SK a jako jediné řešení vyhovuje jednak úkolům daným v Politice územního rozvoje a
jednak potřebám hlavního města a jeho spádovému metropolitnímu regionu.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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(iv) Idea Tunelového řešení
Aktuálně byla v koridoru ZÚR prověřena také možnost průchodu trasy pod řekou Vltavou a
břehovými a navazujícími partiemi dlouhým tunelem Sedlec. S ohledem na úskalí, která by
takové technické řešení znamenalo (s prakticky limitujícími aspekty pro realizovatelnost), rozhodl
se investor již v prvopočátku tuto vizi dále nesledovat.
• 3. SOKP, stavba 518 - dosavadní proces posuzování vlivů na životní prostředí
V roce 1998 byla pro záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol“
zpracována dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, zpracovaná dle přílohy
č. 3 zákona č. 244/1992 Sb. (Ing. Bohumil Sulek, CSc., Envisystem, s.r.o.). Dokumentace EIA, která
prověřovala zejména řadu dílčích trasových subvariant v rámci úzkého koridoru, byla předložena
Ministerstvu životního prostředí k projednání. To požádalo dopisem č.j. 800/474/800 12/99 ze
dne 14.6.1999 o její doplnění, respektive o zpracování nové dokumentace. Dopisem č.j.
800/1324/803 10/99/e.o stanovilo MŽP rozsah variant, které budou do nového procesu EIA
zahrnuty s tím, že dokumentace EIA bude zpracována pro stavby SOKP 518 a 519 dohromady.
V tomto smyslu byl záměr v letech 2000 - 2001 posouzen dle zákona č. 244/1992 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, společně se stavbou SOKP 519 – Dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí „Silniční okruh kolem prahy úsek Ruzyně – Březiněves,
stavby 518 a 519“, 09/2000. Jak již bylo výše uvedeno, v rámci dokumentace bylo hodnoceno 5
variant trasy (označené J, Sc, Sd, Ss a T) a 2 podvarianty (označené Jr a Jn).
Zpracovatel dokumentace:

Ing. M. Vrdlovcová, Ing. M. Laeurman, ENVISYSTEM s.r.o.
(09/2000) [2]

Zpracovatel posudku:

RNDr. V. Vyhnálek CSc., EIA SERVIS s.r.o. (10/2001)

K záměru vydalo Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad dne 30.04.2002 souhlasné
stanovisko dle zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č.j.
NM700/1327/2020/OPVZP/02 e.o. [3]. Souhlasné stanovisko na základě posudku konstatovalo,
že z hlediska vlivů na životní prostředí lze akceptovat realizaci variant Ss a J, ostatní varianty byly
vyloučeny.
Na základě legislativních změn z roku 2015 vyvstala nutnost nového posouzení záměru. Podle
přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. je třeba ověřit soulad obsahu stanovisek EIA
vydaných před 1.4.2015 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského
parlamentu a Rady 2011/92/EU o posouzení vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na
životní prostředí. Tato stavba spadá do skupiny záměrů, které byly posouzeny podle zákona
č.244/1992 Sb. a které neměly k 31.3.2015 pravomocně vydaná veškerá rozhodnutí
v navazujících řízeních.
Vzhledem k tomu, že pro stanovisko EIA z roku 2002 vydané dle zákona č. 244/1992 Sb. nebylo
možné získat souhlasné závazné stanovisko k ověření souladu, a v souladu s Usnesením vlády ČR
č. 430 ze dne 11.05.2016, kterým byl schválen postup v případě zajišťování opakovaného
posuzování vlivů záměrů dopravních staveb na životní prostředí, původně posouzených dle
zákona č. 244/1992 Sb., je nyní zpracováno předkládané Oznámení záměru.
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• 4. Územně plánovací dokumentace
Pro umístění liniové stavby v území je zásadním a nezbytným předpokladem soulad se Zásadami
územního rozvoje. ZÚR vycházejí z Politiky územního rozvoje ČR a podkladem pro ně jsou
Územně analytické podklady. Jsou základním nástrojem územního plánování na úrovni krajů a
jsou nadřazeny územním plánům obcí.
Tak, jak je záměr předkládán, je zanesen (i) v aktualizovaných ZÚR Hl. m. Prahy, (ii)
v aktualizovaných ZÚR Středočeského kraje, (iii) v Územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
v návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán) pro projednání dle § 50 Stavebního
zákona, (iv) v platném Územním plánu obce Horoměřice.
(i) Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy [29]
V současné době jsou platné Zásady územního rozvoje Hl. m. Prahy po aktualizaci č. 4., která
nabyla právní moci dne 23.10.2018 a která se týká dopravní infrastruktury (koridor železnice
v úseku Dejvice – Veleslavín).
Aktualizace č. 1 byla schválena dne 11.9.2014 usnesením č. 41/1 a vydána opatřením obecné
povahy č. 43/2014 s účinností od 1.10.2014. Tato aktualizace napravuje zejména nedostatky
vytknuté Nejvyšším správním soudem, na základě kterých byly zrušeny některé části ZÚR. Ve
vztahu k řešené problematice se jedná o zrušení koridorů Pražského okruhu (SOKP), úseky
Ruzyně – Březiněves (rozsudek Nejvyššího správního soudu 8 Ao 2/2010-644 ze dne 20. května
2010) a Březiněves – Horní Počernice a Běchovice – D1 (rozsudek Nejvyššího správního soudu 7
Ao 7/2010-133 ze dne 27. 1. 2011).
Dle aktualizace č. 1 ZÚR HMP vede SOKP téměř v celém rozsahu na území hl. města. Celkem na
čtyřech úsecích vybočuje, je však v souladu s územními plány sousedních obcí na území
Středočeského kraje (Horoměřice, Zdiby, Veleň, Přezletice, Podolanka, Jenštejn a Radonice). Toto
řešení výrazně přispívá k propojení severních částí hl. města, a tím umožňuje udržet zatížení
městského okruhu (MO), který prochází tunelovým systémem Blanka po obvodě Pražské
památkové rezervace, na přijatelné úrovni[8].
Koncepce stavby SOKP 518 je vymezena jako veřejně prospěšná stavba Z/502/DK – Pražský
okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves.
Pro vydané ZÚR hl. m. Prahy po jejich aktualizaci č. 1 bylo provedeno Vyhodnocení vlivů ZÚR hl.
m. Prahy na životní prostředí a udržitelný rozvoj, které se zabývalo stávajícím i výhledovým
stavem. ZÚR hl. m. Prahy byly jako celek řešeny v jedné základní variantně, avšak (jak je již výše
v textu uvedeno) s ohledem na požadavky některých městských částí byla prověřena alternativní
trasa SOKP, tzv. Regionální varianta. Závěrem bylo doporučení základní varianty - trasy SOKP
dlouhodobě stabilizované v rámci ÚPn SÚ HMP.
V lednu 2016 podalo několik městských částí HMP, obcí Středočeského kraje a několik fyzických
osob žalobu, ve které se domáhali zrušení koridorů a ploch pro SOKP. Městský soud v Praze ve
svém rozsudku č.j. 10A1592015-222 ze dne 26.2.2016 tento návrh zamítl. Navrhovatelé následně
podali kasační stížnost, která byla dne 25.5.2017 Nejvyšším správním soudem zamítnuta.
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(ii) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje [30]
ZÚR SK byly vydány formou opatření obecné povahy, účinnosti nabyly dne 22. 2. 2012. Toto
opatření bylo v souvislosti s řešeným SOKP napadeno několika žalobami. Kromě vymezeného
koridoru veřejně prospěšné stavby D003 byly ostatní napadené koridory VPS soudem zrušeny.
O pořízení 1. aktualizace ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo SK usnesením č. 77-9/2013/ZK ze dne
9.12.2013. Předmětem bylo řešení dálnice D3 (Praha – České Budějovice) a souvisejících staveb.
O jejich vydání bylo rozhodnuto Zastupitelstvem SK usnesením č. 007-18/2015/ZK ze dne
27.7.2015. O pořízení 2. aktualizace ZÚR SK rozhodlo Zastupitelstvo SK usnesením č.
054/12/2014/ZK ze dne 23.6.2014 a 27.6.2014. Předmětem bylo řešení soudy zrušených záměrů
veřejně prospěšných staveb na území SK:
-

D001, D011 - Silniční okruh kolem Prahy v severozápadním a severovýchodním sektoru

-

D006 - Doplnění MÚK Odolena Voda na dálnici D8

-

D054 - Koridor propojení Vestec (II/603) – Újezd (D1), tzv. Vestecká spojka

-

D204 - Koridor železniční tratě č. 221: úsek Praha – Strančice

-

D300 - Plocha rozvoje letiště Praha - Ruzyně

Důvodem vrácení uvedených ploch a koridorů do krajské územně plánovací dokumentace je
jejich nadregionální významnost a potřeba vydání funkční územně plánovací dokumentace, která
bude obsahovat kompletní systém dopravní infrastruktury, který bude následně přenesen do
územně plánovací dokumentace obcí.
Dne 26. 4. 2018 usnesením č. 022-13/2018/ZK rozhodlo Zastupitelstvo Středočeského kraje
o vydání 2. aktualizace ZÚR SK vyjma doplnění mimoúrovňové křižovatky Odolena Voda na
dálnici D8. V rámci 2. aktualizace ZÚR SK bylo zpracováno úplné znění ZÚR SK ve smyslu § 42c
stavebního zákona. 2. aktualizace ZÚR SK nabyla účinnosti dne 5. 9. 2018.
ZÚR SK v aktualizovaném znění vymezují „koridor republikového významu – koridor D0 pro
umístění stavby Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) v chybějících segmentech sever (D7-D8D10) a jihovýchod (I/12-D1) v úsecích mimo území hl. m. Prahy jako koridor pro veřejně
prospěšné stavby D001, D011 a D003“. Na území obce Horoměřice je koridor veřejně prospěšné
stavby D001 (Silniční okruh kolem Prahy úsek Ruzyně – Březiněves (+2xMÚK) 2. aktualizací ZÚR
SK zúžen tak, aby nezasahoval do plochy nové obytné zástavby na jihovýchodě sídla, takže
nedochází ke střetu koridoru a zastavěného či zastavitelného území.
Pro vydané ZÚR SK po jejich aktualizaci č. 2 bylo provedeno Vyhodnocení vlivů 2. aktualizace
zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území. Ve VVUR je
konstatováno „... z důvodu zajištění objektivity procesu SEA a zajištění kompatibility ve
Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 1 ZÚR Hl. m. Prahy na životní prostředí (SEA aktualizace č. 1 ZÚR
hl. m. Prahy) a Vyhodnocení vlivů 2. aktualizace ZÚR Středočeského kraje na životní prostředí
(SEA 2. Aktualizace ZÚR SK) je koridor vymezený pro silniční okruh kolem Prahy (SOKP) porovnán
rovněž vzhledem k tzv. Regionální variantě SOKP (dále RSOKP). Na základě porovnání vlivů na
sledované složky životního prostředí, které budou vyvolány v případě využití koridorů SOKP resp.
RSOKP lze konstatovat, že jako řešení příznivější je hodnoceno vedení trasy SOKP (vedení SOKP ve
stopě držené ÚP SÚ hl. m. Prahy, navrhované ZÚR hl. m. Prahy - aktualizace č. 1 a 2. aktualizací
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ZÚR SK). Uvedené řešení je příznivější a šetrnější, jak ve vztahu ke složkám životního prostředí, tak
z hlediska dopravní účinnosti. Dopravní účinnost obou koridorů byla řešena mnoha odbornými
studiemi a analýzami a dopravními modely ...“
(iii) Územní plán sídelního útvaru hlavního města Prahy [29]
Proces stabilizace SOKP završil Územní plán hl. m. Prahy z roku 1999. Tento územní plán,
v revidované podobě tzv. změny Z 1000/00 z roku 2006, vyhlášené opatřením obecné povahy
v roce 2008 a po přechodném zrušení Nejvyšším správním soudem a opětovně schválené v roce
2009, je platný dodnes.
Během procesu jeho zpracování bylo uvažováno s více variantami vedení SOKP. Všechny etapy
pořizování územně plánovací dokumentace prošly veřejným projednáváním a podrobným
vyhodnocováním, tedy i včetně výběru varianty SOKP.
V současné době na IPR vzniká nový územní plán, tzv. Metropolitní plán, jehož pořízení bylo
zahájeno na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 2M/2 ze dne 7.6.2012. Nyní jsou
pořizovatelem vypořádávána všechna uplatněná vyjádření ke zveřejněnému návrhu
Metropolitního plánu (verze 3.3) [11]. Ve verzi 3.3 je definován komunikační systém města
tvořený vybranou komunikační sítí, která sestává z nadřazené komunikační sítě založené na
radiálně okružním principu a městské uliční síti sběrných komunikací, charakterizované
vyvážeností urbánního a dopravního významu (ods. 3 čl. 157). V čl. 158 je definována nadřazená
komunikační síť, kterou tvoří Pražský okruh (SOKP) se zaústěnými úseky dálnic a silnic I. třídy, a
pozemní komunikace s celoměstským významem, kterými jsou Městský okruh, Průmyslový
polookruh (v trase komunikací Průmyslová – Kbelská), Spořilovská a Libeňská spojka a hlavní
radiály propojující oba okruhy.
Tento návrh je v souladu s dlouhodobě sledovanou koncepcí nadřazené komunikační sítě města.
Potvrzuje koridor původně vymezený v ZÚR HMP z roku 2009 a v aktualizaci č. 1 ZÚR HMP z roku
2014, který navazuje na ZÚR Středočeského kraje.
(iv) Územní plán obce Horoměřice
V současné době je platný územní plán sídelního útvaru Horoměřice z roku 1999, po změně č. 10.
vydané opatřením obecné povahy č. 2-2013. V platném územním plánu jsou vymezeny plochy
Silničního okruhu. V současné době je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořizován nový územní plán. Návrh
zadání ÚPn Horoměřice je datovaný duben 2016. Ten musí respektovat požadavky na vymezení
ploch a koridorů dle nadřazeného materiálu Zásady územního rozvoje Středočeského kraje.
• 5.Aktuální stav jednotlivých úseků Silničního okruhu kolem Prahy
Stavba celého SOKP je rozdělena do 11 úseků, z nichž 7 je již v provozu, zbývající 4 úseky jsou
v přípravě. Přípravu a realizaci silničního okruhu zajišťuje od roku 1994 ŘSD ČR. První úsek SOKP
byl uveden do provozu v roce 1983 (SOKP 515).
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Tab. 2 Jednotlivé úseky Silničního okruhu kolem Prahy
Úseky

Stav

SOKP 510/I Satalice – Horní Počernice

provoz od 1984

SOKP 510/II Horní Počernice – Běchovice

provoz od 1993

SOKP 512 D1 – Vestec

11/2017 vydalo MŽP souhlasné závazné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP dle § 9a odst. 1
zákona EIA. V současné době před zahájením územního řízení.
provoz od 09/2010

SOKP 513 Vestec – Lahovice

provoz od 09/2010

SOKP 514 Lahovice – Slivenec

provoz od 09/2010

SOKP 515 Slivenec – Třebonice

provoz od 1983

SOKP 516 Třebonice – Řepy

provoz od 08/2000

SOKP 517 Řepy – Ruzyně

provoz od 10/2001

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

předkládaný záměr - projektová příprava ve fázi technické
studie, na počátku procesu EIA.

SOKP 519 Suchdol – Březiněves

projektová příprava ve fázi technické studie, na počátku
procesu EIA.

SOKP 520 Březiněves – Satalice

projektová příprava ve fázi technické studie

SOKP 511 Běchovice – dálnice D1

Společenská nutnost realizace chybějících segmentů SOKP je nezpochybnitelná. Jejich příprava a
realizace je však záležitost velice komplikovaná a vysoce citlivá. Obecně se při umisťování nové
komunikace do území střetávají dva výrazné zájmy – zájem společnosti a zájem
jednotlivce/skupiny jednotlivců. Příprava veřejně prospěšných liniových staveb je obecně
celospolečensky žádoucí, avšak nepanuje již soulad, kam konkrétně tyto stavby umístit. Ne jinak
je tomu při přípravě předkládaného záměru.
Současná příprava chybějících částí SOKP kontinuálně navazuje na dlouholeté plánování vedené
meziresortními diskuzemi, podpořené četnými multikriterálními a multioborovými
vyhodnoceními a studiemi, završené veřejnými projednáváními a vyhodnocováními (jak je
popsáno výše v textu). Tyto výsledky nelze do nekonečna zpochybňovat. Dlouhodobá stabilizace
trasy v územně plánovacích dokumentacích (na úrovni krajů i obcí) je významným rozvojovým
atributem, který předurčuje rozvojovou koncepci území.
Při posuzování vlivů předkládaného záměru na životní prostředí je nutno mít na zřeteli, že se
jedná o velmi specifickou stavbu, kterou určují zejména následující hlavní rysy:
o Záměr je situován v koncepčně citlivém území Hlavního města Prahy na hranici se
Středočeským krajem.
o Záměr se týká klíčové dopravní komunikace v ČR. Proces EIA se proto realizuje v souběhu
s přípravou technické studie, jejímž cílem je prověřit nejen technickou realizovatelnost
s ohledem na dopady na životní prostředí, ale i ekonomickou a provozní reálnost.
o Záměr je dlouhodobě sledován a v území stabilizován. Široká veřejnost je s ním již
dlouhodobě obeznámena, záměr je dlouhodobě diskutován se zaměřením na přijetí
nejpříznivějšího řešení, a to jak s ohledem na zajištění účelu SOKP (řešení dopravní situace
v hl. m. Praze), tak s ohledem na dopady, které do území nová vysoce frekventovaná
komunikace přinese.
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o S ohledem na významnost záměru se jeho vlivy nebudou odehrávat jen ve standardně
posuzovaném území v bezprostředním okolí nové komunikace. Realizace SOKP bude mít
dalekosáhlý vliv na dopravní situaci široké dopravní sítě a tím i na obyvatelstvo a životní
prostředí v dotčené oblasti.
Podkladem pro předložené Oznámení záměru SOKP 518 Ruzyně – Suchdol je nově zpracovaná
technická studie, která reflektuje dosavadní vývoj přípravy záměru a platné územně plánovací
dokumentace. Stejně tak zohledňuje výsledky studií k ekonomické a provozní reálnosti (např.
„Zhodnocení současných dvou koncepcí přemostění Vltavy v koridoru severního segmentu SOKP
podle současných ZUR“, Inženýrská Akademie ČR, 02/2018; „Studie bezpečnosti a analýzy rizik“,
SWECO Hydroprojekt a.s., 02/2018 aj.).
Jedná se o aktualizovaný návrh vedení trasy ve variantě J, pro kterou bylo vydáno souhlasné
stanovisko v roce 2002 (dnes již neplatné), v souladu s koridorem vymezeným územně
plánovacími dokumentacemi. V průběhu zpracování Technické studie byly korigovány technické
parametry záměru tak, aby vlivy stavby na životní prostředí a obyvatelstvo byly minimalizovány
jak v období provozu, tak v období výstavby.
Záměr je předložen v jedné aktivní variantě, jsou pojednány následující stavy:
Stávající stav

2018

Fáze výstavby

2025 – cca 2029

Fáze provozu

výhledový stav v roce 2030 nulová varianta (bez záměru)
výhledový stav v roce 2030 aktivní varianta (se záměrem)
výhledový stav v roce 2040+ aktivní varianta (se záměrem)

Pro dlouhodobý výhled 2040+ je hodnocena pouze aktivní varianta. Nejedná se o konkrétní rok,
ale o období, kdy by měly být výhledové, dosud nerealizované, dopravní stavby dokončeny a
dopravní síť by měla doznat podoby dlouhodobě stabilizované dle platných územně plánovacích
dokumentací.
Přílohou textové části dokumentace jsou ve výkresové části (přílohy A) analytické mapy, které
díky přehlednému grafickému zpracování vytváří ucelenou informaci o potenciálních konfliktech,
které může trasování SOKP 518 v území způsobit. Jako samostatné přílohy části B jsou expertní
studie. Tyto studie jsou z velké části zpracovány pro potřeby Oznámení jako předběžné tak, aby
poskytly odpovídající podklad pro zjišťovací řízení s cílem vymezení potenciálních
problematických oblastí. Podrobně budou rozpracovány jako součást navazující dokumentace
EIA zpracované podle přílohy č. 4 zákona EIA.
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ČÁST A

ÚDAJE O OZNAMOVATELI

1. OBCHODNÍ FIRMA
Ředitelství silnic a dálnic ČR

2. IČ
65993390

3. SÍDLO
Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4

4. JMÉNO, PŘÍJMENÍ, BYDLIŠTĚ A TELEFON OPRÁVNĚNÉHO ZÁSTUPCE
OZNAMOVATELE
Ing. Tomáš Gross, Ph.D, ředitel Závodu Praha
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Tel.: 284 009 175
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ČÁST B

ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
B.I.1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1
Název záměru:

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Zařazení:

Kategorie I (záměry vždy podléhající posuzování), bod 47 „Dálnice I. a II. třídy“
Příslušným úřadem pro vedení procesu EIA je Ministerstvo životního prostředí.

B.I.2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU
Předkládaným záměrem je stavba Silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol.
Je navržena v délce 8,26 km. Začátek stavby je v km 29,990 vložen do mimoúrovňové křižovatky
MÚK Přední Kopanina, kde se napojuje na přeložku silnici I/7, přičemž součástí předkládaného
záměru je dobudování MÚK Přední Kopanina, ve které se připojí dálnice D7. Konec stavby je
situován za MÚK Rybářka před levobřežní opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250, kde silniční
okruh pokračuje stavbou 519. Ta představuje samostatnou stavbu, není součástí předkládaného
záměru.
Silniční okruh kolem Prahy je pozemní komunikací a je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0.
Stavba SOKP 518 je navržena na základě výhledových intenzit jako šestipruhová komunikace
v kategorii D34/100 s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek.
Nedělitelnou součástí záměru je Přivaděč Rybářka, který je zaústěn do MÚK Rybářka a který
napojuje ulici Kamýckou. Je navržen v kategorii MS2 9/9/50 v délce 1,860 km. Vlastní trasa
přivaděče dle uvedené kategorie jde převážně v tunelu nebo přechází do křižovatkových větví.
Na hlavní trase jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky, přivaděč Rybářka je napojen na
stávající ulici Kamýckou úrovňovou křižovatkou se světelnou signalizací. Celkem je navrženo
8 mostních objektů, všechny jsou koncipovány jako nadjezdy. Technické řešení stavby zahrnuje
2 tunelové úseky (tunel Suchdol v délce 1970 m a tunel Rybářka v délce 900 m).
Tab. 3 Základní technické parametry
SOKP 518

Přivaděč Rybářka

Šestipruhová, směrově dělená

Dvoupruhová, obousměrná

Kategorie:

D34/100

MS2 9/9/50

Zařazení:

D0

Městská komunikace

8 260 m

1 860 m

2x3,75 m + 1x3,50 m v jednom směru

2x3,5 m

4 x MÚK (Přední Kopanina,
Horoměřice, Suchdol, Rybářka)

1 x MÚK (Rybářka)
1x úrovňová s ul. Kamýckou

8 x (vše nadjezdy přes SOKP 518)

-

1 x (tunel Suchdol v délce 1 970 m)

1 x (tunel Rybářka v délce 900 m)

Charakter komunikace:

Délka:
Šířka jízdních pruhů:
Křižovatky:
Mostní objekty:
Tunely
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Záměr dále zahrnuje přeložky dotčených komunikací, nezbytné úpravy navazujících polních cest
či přeložky dotčených inženýrských sítí.

B.I.3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU
Stavba 518 Ruzyně – Suchdol je situována na severozápadním okraji hlavního města Prahy,
v katastrálním území Horoměřice s přesahem na území Středočeského kraje (cca 40 % délky,
střední úsek trasy).
Tab. 4 Umístění záměru
NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3 Kraj

Střed. Čechy Středočeský
kraj CZ020
CZ02

Česká
republika
CZ0

Praha
CZ01

Hl. město
Praha
CZ010

NUTS 4

Obec

Městská část

Dotčené k.ú.

Praha – západ Horoměřice

Horoměřice

CZ020A

644773

539236
Praha - Přední
Kopanina

Přední Kopanina
735256

Praha

Praha

Praha - Nebušice

Nebušice 729876

CZ0100

554782

Praha – Lysolaje

Lysolaje 729931

Praha – Suchdol

Suchdol 729981
Sedlec 730041

Obr. 3 Schéma Silničního okruhu kolem Prahy s vyznačením stavby 518 (zdroj: okruhprahy.cz)
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Umístění stavby je patrné také z grafických příloh v části A.
Stavba je umístěna v souladu se Zásadami územního rozvoje Hl. m. Prahy (platné po aktualizaci
č. 4) a Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje (platné po aktualizaci č. 2). Dle
aktualizovaných ZÚR HMP je záměr vymezen jako veřejně prospěšná stavba č. Z/502 DK, Pražský
okruh (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves. Dle aktualizovaných ZÚR SK je záměr vymezen jako
veřejně prospěšná stavba D001, Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), úsek Ruzyně – Březiněves
(+2x MÚK).
Dle platného územního plánu HMP je pro vedení SOKP je vymezen koridor veřejně prospěšné
stavby 3/DK/číslo městské části Pražský (Silniční) okruh Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m.
Prahy včetně Rybářky.
Obec Horoměřice je v současnosti před vydáním nového územního plánu. Ten musí respektovat
požadavky na vymezení ploch a koridorů dle nadřazeného materiálu Zásady územního rozvoje
Středočeského kraje. Vedení silničního okruhu v platném územním plánu obce odpovídá trase
předloženého záměru.
Vyjádření příslušných úřadů územního plánování (MHMP, odbor územního rozvoje a MěÚ
Černošice, odbor územního plánování) k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace jsou
doložena v kap. H.

B.I.4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE S JINÝMI ZÁMĚRY
Charakter záměru
Záměr je liniovou dopravní stavbou, šestipruhovou dálnicí. Jedná se o novostavbu trvalého
charakteru. Silniční okruh kolem Prahy je pozemní komunikací a je zařazen do sítě dálnic jako
dálnice D0.
Jedná se o dílčí stavbu Silničního okruhu kolem Prahy, v severozápadním segmentu, v úseku
Ruzyně – Suchdol, stavba 518. V součinnosti s ostatními již provozovanými i připravovanými
stavbami SOKP (viz Úvod) přispěje k vybudování uceleného dopravního koridoru, který bude
propojovat národní dálniční tahy vedoucí paprskovitě ku Praze.
Přivaděč Rybářka je koncipován jako dvoupruhá městská komunikace, zajišťující napojení ulice
Kamýcké na SOKP mimo zástavbu Suchdola.
Možnost kumulace s jinými záměry
Záměr je situován na okraj pražské aglomerace do území s rozvinutou stávající i plánovanou
infrastrukturou. V navazujícím textu je věnována pozornost záměrům, které mohou v součinnosti
s předkládaným záměrem ve fázi výstavby nebo/i provozu přinést potenciální kumulativní vlivy.
Příprava záměru je přímo koordinována se stavbami, na které je SOKP 518 na začátku a na konci
úpravy napojen:
• D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“
Na západě navazující stavba „R7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně – provizorní přeložka silnice
I/7“ byla v roce 2017 podrobena samostatnému zjišťovacímu řízení podle zákona EIA jako
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záměr . Bylo konstatováno, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví
a nebude posuzován dle zákona (závěry zjišťovacího řízení vydal dne 10.04.2017 Odbor
ochrany prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, sp. zn. S-MHMP 1515217/2016).
Jedná se o výstavbu provizorní přeložky silnice I/7, která se jeví jako nejvhodnější východisko
z nastalé situace v řešeném území (odstranění bezpečnostních rizik provozu, nedostatečná
kapacita stávající silnice a i s ohledem na budoucí rozvoj území – výstavba paralelní vzletové a
přistávací dráha RWY 06R/24L na letišti V. H. Praha, napojení SOKP 518).
Při výstavbě MÚK Přední Kopanina, přičemž její dobudování je součástí předkládaného
záměru, bude trasa provizorní přeložky ve své střední části upravena ve vztahu k finálnímu
návrhu této MÚK.
V současné době je stavba ve fázi přípravy DUR, „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, v úseku
I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“. Uvedení do provozu se předpokládá přibližně v roce
2025, kumulativní vlivy v období výstavby tak lze zcela vyloučit. Pro vyhodnocení vlivů
provozu je tato stavba zahrnuta do všech hodnocených scénářů v rámci předloženého
oznámení.
• SOKP 519 Suchdol – Březiněves
Na východě navazuje stavba SOKP 519 Suchdol – Březiněves. Její počátek je vložen na levý
břeh Vltavy, do opěry mostu přes Vltavu, km 38,250 trasy SOKP. Most přes Vltavu je tedy
součástí stavby SOKP 519.
Projektová příprava předkládaného záměru a stavby SOKP 519 probíhá současně, obě stavbou
jsou spolu vzájemně v maximální míře koordinovány, přičemž obě stavby budou uvedeny do
provozu společně. V souběhu se zpracováním oznámení pro stavbu 518 bylo zpracováno
oznámení pro stavbu 519. S ohledem na těsnou provázanost a faktickou neoddělitelnost
staveb 518 a 519 je proces posuzování vlivů pro obě stavby koordinován a proveden v úzké
spolupráci zpracovatelských týmů.
Harmonogram přípravy a výstavby obou staveb se překrývá, proto lze kumulativní vlivy
očekávat i ve fázi výstavby. Kumulativní vlivy budou vznikat zejména v návazném místě, tedy
při realizaci mostního objektu přes Vltavu, kterým se stavba 519 napojuje na levém břehu
Vltavy na stavbu 518 a který je situován v blízkosti zástavby Suchdola. Potenciální kumulaci
vlivů lze očekávat zejména na ovzduší a hlukovou situaci, s ohledem na přírodní hodnotu
levobřežních partií také na přírodní složky. Kumulativní vlivy se stavbou SOKP 519
realizovanou na pravém břehu Vltavy pak slábnou adekvátně s rostoucí vzdáleností od
zájmového území předloženého záměru a s ohledem na morfologii terénu (údolí Vltavy
vytváří výraznou dělící linii). Je nutno důsledně zvolit technologii výstavby, umístění stavenišť
pro obě stavby a vedení staveništní a obslužné dopravy, což bude předmětem navazující
přípravy záměru.
S ohledem na skutečnost, že stavby 518 a 519 musí být zprovozněny současně, je stavba 519
zahrnuta do všech hodnocených aktivních scénářů (se záměrem). Kumulativním vlivům
v období provozu obou staveb je věnována pozornost v jednotlivých kapitolách části D.1.
Jedná se zejména o oblast vlivů na obyvatelstvo a tím související akustickou situaci, ovzduší a
zdraví obyvatel. Dále vlivy na krajinný ráz a ochranu přírody.
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Hodnocení vlivů na veřejné zdraví, ovzduší a akustickou situaci bylo předmětem
samostatných studií, které byly zpracovány pro obě stavby stejnými zpracovateli a
metodikami tak, aby vyhodnocené stavy byly plně kompatibilní a srovnatelné. Na základě
těchto studií je rozsah vlivů pojednán v příslušných kapitolách části D.
• SOKP 520 Březiněves - Satalice
Tato stavba bezprostředně navazuje na sousední stavbu SOKP 519. V současné době je ve fázi
přípravy technické studie a před zahájením procesu EIA.
Uvedení do provozu se předpokládá přibližně v roce 2030, v těsné souslednosti staveb 518 a
519. Nelze vyloučit překryv koncového období výstavby stavby 519 a počátku výstavby stavby
520. Případné kumulativní vlivy se tak nevztahují k předkládanému záměru, ale ke stavbě 519.
Ve fázi provozu přinese realizace posledního chybějícího fragmentu SOKP, který bude
znamenat jeho dokončení (uzavření), jednoznačné ovlivnění dopravní zátěže na celém
okruhu. Tyto vlivy jsou vyhodnoceny ve scénáři pro rok 2040+, ve kterém je SOKP uvažován
v kompletní podobě. V aktivní variantě v roce 2030 je záměr hodnocen ve stavu bez stavby
520. V současnosti nelze jednoznačně předvídat, jak se bude příprava a projednávání staveb
vyvíjet. Takový scénář představuje (dle výsledků dopravní prognózy) z hlediska širších vztahů
zatíženější variantu (zejména pro zájmové území stavby 519) a proto je předmětem
předloženého hodnocení. Více viz kap. B.II.5.
Další silniční stavby v okolí záměru:
• MÚK Aviatická
Pro záměr „MÚK Aviatická“ bylo vydáno souhlasné stanovisko z hlediska přijatelnosti vlivů
záměru na životní prostředí podle § 10 zákona EIA dne 18.7.2012, č.j. 30150/ENV/12. Závazné
stanovisko k ověření souladu obsahu stanoviska k posouzení vlivů na provedení záměru na ŽP
dle § 10 zákona EIA bylo vydáno MŽP dne 17.05.2016, č.j. 22945/ENV/16.
Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající mimoúrovňové křižovatky Aviatická řešící
napojení letiště V. H. Praha na dálnici D7. V současné době je pro stavbu připravována
Dokumentace pro stavební povolení, uvedení do provozu se předpokládá v roce cca 2023.
Kumulativní vlivy v období výstavby tak lze vyloučit. Pro vyhodnocení vlivů z provozu je tato
stavba zahrnuta do všech hodnocených scénářů.
• Přeložka silnice II/240 (D7-D8) – úsek mezi dálnicí D7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101
Záměrem je výstavba přeložky silnice II. třídy v úseku D7 – Holubice (etapa I) a úseku
Chvatěruby D8 (etapa III), která společně se samostatně připravovanou stavbou obchvatu
Kralup nad Vltavou (etapa II) zajistí propojení dálnic D7 a D8.
Ke stavbě obchvatu Kralup nad Vltavou bylo v roce 2006 vydáno souhlasné stanovisko EIA a
pravomocné územní rozhodnutí, nyní je připravována dokumentace pro stavební povolení.
Záměr propojení dálnic D7 a D8 je dlouhodobě připravován jako součást koridoru pro
Aglomerační okruh (D5 Rudná - Tuchoměřice - Kralupy nad Vltavou – Neratovice – Brandýs
nad Labem – Úvaly – Říčany – D1). Aglomerační okruh je nejvýraznější komunikací
nadregionálního významu, jež by tangenciálně spojovala významná středočeská města mezi
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sebou a po úplném dobudování by měla výrazně ulehčit dopravě v hl. m. Praze. Komunikace
V Rybářkách by měla také fungovat jako doprovodná v případě havárií či oprav Silničního
okruhu kolem Prahy (SOKP).
K záměru pro etapu I a III bylo v roce 2015 zpracováno Oznámení podle § 6 zákona EIA.
Následně proběhlo zjišťovací řízení podle § 7 zákona EIA, které ukončil Krajsky úřad
Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, s tím, že záměr má významný
vliv na životní prostředí a bude dále posuzován podle zákona EIA. Proces posuzování
v současné době probíhá. Uvedení do provozu se předpokládá v roce 2024.
Stavba bude dle předpokladu uvedena do provozu 5 až 6 let před stavbou SOKP 518,
kumulativní vlivy v období výstavby tak lze zcela vyloučit. Pro vyhodnocení vlivů provozu je
tato stavba zahrnuta do všech hodnocených scénářů.
Ostatní záměry v okolí
• Tramvajová trať Nádraží Podbaba - Suchdol
Autobusové spojení Dejvic a Suchdola má v době dopravních špiček prakticky vyčerpané
limity. Proto vyvstal požadavek na realizaci tramvajového propojení. Je však problematické
umístit nové dopravní těleso do poměrně stísněného prostoru na levém břehu Vltavy, navíc
se zohledněním záplavového území a nutností velkého výškového převýšení daného
konfigurací terénu. V současné době jsou zpracovány ověřovací a urbanistické studie, hledající
nejvhodnější řešení vedení tramvajové trasy od stávajícího ukončení trati v Podbabě až po
budoucí konečnou stanici na Výhledech. V platném ÚP není tato trať zanesena.
Na konečné tramvajové linky v lokalitě Výhledy je vyhrazen prostor pro vytvoření terminálu
Výhledy s návazností na regionální bus a Parkoviště P+R – Suchdol.
Informace o plánované organizaci veřejné dopravy ve střednědobém výhledu lze nalézt
v materiálu „Rozvoj linek PID 2019 – 2029 (Odbor městské dopravy, Ropid 2018). V tomto
dokumentu je odkazováno na „Strategii rozvoje tramvajových tratí do roku 2030“
schválenou Usnesením Rady hlavního města Prahy č. 2186 ze dne 5.9.2017, který stavbu
Nádraží Podbaba – Suchdol pojednává mezi rozvojovými záměry.
Zprovoznění tramvajové trati je zohledněno v dopravních podkladech pro hodnocené scénáře
2030 i 2040+.
• Nový Sedlec
V údolí Vltavy v prostoru mezi ul. Kamýckou a Roztockou je uvažováno se vznikem obytného
souboru „Nový Sedlec“ se zohledněním nové trasy tramvaje. Dle dostupných podkladů je
tento záměr rozpracován na úrovni územní studie (Turek – architekt, 09/2013) jako podkladu
pro návrh Metropolitního plánu HMP.
• V Rybářkách
V severní části Suchdola v protažení ulice Internacionální je na úrovni územní studie (Turek –
architekt, 09/2013) rozpracován návrh na využití území ve variantě s vedením SOKP a bez
existence SOKP. Základním principem je respektování hlavní kompoziční osy území a
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protažení již založené ulice Internacionální s dvěma kruhovými náměstími. Návrh předpokládá
umístění třetího náměstí na konci osy, s navazující převládající výstavbou rodinných domů.
• Paralelní dráha 06R/24L Letiště Praha - Ruzyně
V lednu 2017 vydalo MŽP stanovisko č.j.50446/ENV/16, kterým prodloužilo platnost
stanoviska EIA z 26.10.2011 k výstavbě paralelní dráhy na letišti v Ruzyni.
Záměr řeší výstavbu nové paralelní vzletové a přistávací dráhy RWY 06R/24L na mezinárodním
letišti Václava Havla Praha včetně potřebných pojezdových drah pro spojení se severním a
jižním odbavovacím areálem.
Tato stavba je dlouhodobě koordinována s předkládaným záměrem na základě několika
předchozích studií a koordinačních jednání. Potřebné stavební úpravy zajišťují bezpečnost
leteckého provozu.
Kumulativní vlivy z období výstavby se nepředpokládají. V období provozu je nutno uvažovat
zejména kumulativní vlivy na akustickou situaci, veřejné zdraví a obyvatelstvo. Tyto vlivy se
budou odehrávat bez ohledu na realizaci paralelní dráhy, neboť letiště se svými nepříznivými
dopady hraje významnou roli již v současné době.
• Modernizace trati Praha – Kladno, I. a II. etapa
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla je prioritní dopravní
stavbou české vlády a jedním z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů
v ČR. Cílem je napojit letiště na železnici a modernizovat stávající jednokolejnou trať mezi
Prahou a Kladnem, největší středočeskou aglomerací s nejvyšším počtem dojíždějících.
Dokumentace obou staveb byly již projednány dle zákona č. 100/2001 Sb. (v roce 2008 a
2012) a ministerstvo životního prostředí k nim vydalo souhlasná stanoviska, která se stala
závazná. Pro I. etapu byla platnost stanoviska prodloužena v roce 2016 (č.j. 24403/ENV/16),
pro II. etapu bylo v témže roce vydáno závazné stanovisko k ověření souladu
(č.j.17048/ENV/16).
I. etapa zahrnuje modernizaci trati od železniční stanice Praha Bubny po železniční stanici
Praha Ruzyně (kde se navazuje na II. etapu Praha – Kladno) s realizací novostavby úseku Praha
– Ruzyně. V současné době je připojení letiště součástí stavby „Modernizace a novostavba
trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“. Tato stavba je
v současné době ve stupni DUR. Uvedení do provozu se předpokládá přibližně před rokem
2025, kumulativní vlivy v období výstavby tak lze vyloučit.
Zprovoznění trati je zohledněno v dopravních podkladech pro hodnocené scénáře 2030 i
2040+.
Dopravní stavby v širším území
Pro jednotlivé hodnocené scénáře pro střednědobý výhled roku 2030 a dlouhodobý výhled
období 2040+ (2050) je pro stanovení intenzit automobilové dopravy důležité uspořádání
navazujících komunikací, ať již na území HMP či na území Středočeského kraje. Uvažovaná
podoba komunikační sítě zahrnutá v jednotlivých výhledových obdobích je popsána v Dopravně
inženýrských podkladech v příloze B.1 a v kap. B.II.5 oznámení.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Uspořádání komunikační sítě ve střednědobém výhledu roku 2030 v nulové variantě zahrnuje
níže uvedené celoměstsky významné komunikace a další komunikace v blízkosti záměru (nejsou
součástí záměru):
- D0 PO 511, (Modletice – Běchovice) a přeložka silnice I/12 (Běchovice – Úvaly),
- zkapacitnění D0 PO 510 (Běchovice – Satalice) na 3+3 jízdní pruhy,
- zkapacitnění D0 PO 515 (Slivenec – Třebonice) na 3+3 jízdní pruhy,
- Radlická radiála,
- dálnice D3,
- přeložka silnice I/7 (ul. Lipská) a přestavba MÚK Aviatická (lokalita Na Padesátníku, napojení
Letiště Václava Havla Praha),
-

přeložka silnice II/240 a II/101, tzv. Aglomerační okruh, v úseku D7 – D8,

-

přeložka silnice I/16 (severní obchvat Slaného, již rozestavěno),

-

přeložka ul. K Ládví – Dopraváků,

-

obchvat Březiněvsi,

-

zkapacitnění MÚK Zdiby.

Ve výhledovém období v roce 2040+ se předpokládá existence kompletně dokončeného skeletu
nadřazených komunikací nadřazených komunikací na území hl. m. Prahy dle jeho územního
plánu a dalších významných dopravních staveb na území Středočeského kraje. Výčet staveb
zohledněných V dopravním modelu v roce 2040+, který zpracoval IPR hl. m. Prahy, je uveden
v kap. B.II.5 či v samotné příloze B.1.

B.I.5. ZDŮVODNĚNÍ UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH
VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ
Zdůvodnění
Stavba Silniční okruh kolem Prahy úsek 518, Ruzyně – Suchdol, je jedním ze čtyř chybějících
segmentů celého okruhu. Silniční okruh kolem Prahy je zanesen v územně plánovacích
dokumentacích na národní, krajské i lokální úrovni. Dle Politiky územního rozvoje ČR 2008 je
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP, také zvaný Pražský okruh PO) součástí koridorů kapacitních
silnic. Z Politiky územního rozvoje ČR vychází Zásady územního rozvoje hlavního města Prahy
(v současné době ve stavu po Aktualizaci č.4) a Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (ve
stavu po Aktualizaci č. 2), ve kterých je koridor SOKP zanesen jako veřejně prospěšná stavba. ZÚR
jsou nadřazeny územním plánům obcí, které tyto koridory přebírají do své podoby (Hl. m. Praha,
Horoměřice).
Silniční okruh kolem Prahy je klíčovým prvkem dálniční sítě, neboť jeho trasa vzájemně propojuje
dálnice radiálně směřující k hlavnímu městu, které je významnou křižovatkou dálniční a silniční
sítě České republiky i středoevropského prostoru. Je součástí IV. multimodálního koridoru
transevropské dopravní sítě TEN-T. Funkce dokončeného (kompletního) silničního okruhu kolem
Prahy je:
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

33

- převedení tranzitní dálkové dopravy
- distribuce cílové dopravy na hranicích metropole
- funkce ochranná před nežádoucími průjezdy a zbytným dopravním zatížením městské
komunikační sítě, jak definuje připravovaný Metropolitní plán.
- realizace některých částí vnitroměstských dopravních vztahů mezi okrajovými částmi města.
Potřeba uceleného okruhu navíc stoupá s probíhajícím suburbánním procesem v regionu kolem
Prahy. Kompletní okruh tak bude kromě tranzitní dopravy řešit i problém vnější zdrojové a cílové
dopravy.

Obr. 4 Nadřazená komunikační síť na území Hl. m. Prahy dle konceptu Odůvodnění Metropolit. plánu

Bez existence SOKP nemůže celoměstský dopravní systém (radiálně-okružní) fungovat. Absence
chybějících úseků SOKP má za následek každodenní kongesce páteřních komunikací na území
Hlavního města Prahy a při dopravní nehodě často i dopravní kolaps. Negativně se projevuje na
zatížení komunikační sítě v silně urbanizovaných oblastech města. Konkrétně absence
severozápadního úseku SOKP se negativně projevuje přitížením významných úseků komunikací
v městských částech Praha 6, Praha 7 a Praha 8.
Pro zlepšení dnešní kritické dopravní situace je nutné dálniční a silniční síť na okraji a v přilehlé
části Pražského regionu propojit okruhem, avšak v takové poloze, která bude dostatečně
atraktivní pro vytvoření nabídky alternativní trasy mimo intenzivně urbanizovaná území. Součástí
takového řešení je právě dostavba severozápadního segmentu okruhu, který je tvořen
předkládaným záměrem SOKP 518 Ruzyně – Suchdol a navazující stavbou SOKP 519 Suchdol –
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Březiněves, které nabývají na významu i jako nové silniční spojení obou Vltavských břehů mezi
mostem přes Vltavu v Holešovicích a v Kralupech nad Vltavou.
Umístění záměru SOKP 518 je dáno návazností na stávající i připravované úseky SOKP. Zároveň
je výsledkem dlouhodobé koncepční přípravy zaměřené na hledání optimální varianty, a to na
úrovni strategické i projekční, podpořené meziresortními posuzováními i mulkriterárními
hodnoceními, která prošla řádnými veřejnými projednáními i podrobným vyhodnocováním.
Výsledky těchto procesů (podrobněji v Úvodu) nelze do nekonečna zpochybňovat a jsou v této
fázi přípravy záměru respektovány.
Z pohledu lokálního využívá trasa SOKP 518 při průchodu přes MČ Suchdol stávající koridor
ochranného pásma dvojice vedení nadzemního vysokého napětí.
Nedělitelnou součástí záměru je Přivaděč Rybářka, který napojuje na okruh ulici Kamýckou a
odklání hlavní dopravu od Suchdola.
Varianty
Záměr je předkládán v jedné aktivní variantě dle Technické studie [1] ve shodě s koridorem
SOKP vymezeným v ZUR HMP a SK. Z požadavků na soulad se ZÚR vyplývají i polohy a počet
mimoúrovňových křižovatek. Ve vhodných případech je aktivní varianta (Obr. 7, detailně mapové
přílohy A.) porovnávána s variantou nulovou, tj. bez realizace záměru.
Scénáře
Jsou pojednány následující časové horizonty – stávající stav k roku 2018, období výstavby, rok
2030 - tedy přibližně období zprovoznění záměru, a období 2040+.
Stávající stav, rok 2018
Fáze výstavby 2025 -2029
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – nulová varianta, tedy bez
realizace SOKP 518 (a zároveň bez realizace SOKP 519)
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – aktivní varianta, tedy
s realizací SOKP 518 (a zároveň s realizací SOKP 519)
Fáze provozu – dlouhodobý výhled, výhledový stav v roce 2040+ - aktivní varianta. Pro
tento výhled je hodnocena pouze aktivní varianta. Nejedná se o konkrétní rok, ale o období,
kdy by měly být výhledové, dosud nerealizované, dopravní stavby dokončeny a dopravní síť
by měla doznat podoby dlouhodobě stabilizované dle platných územně plánovacích
dokumentací.
Stručný popis vývoje záměru a přehled variant severozápadní části SOKP, které byly v minulosti
prověřovány
V Úvodu oznámení je popsána dlouholetá příprava záměru. Nalezení vhodné varianty trasování
SOKP, konkrétně řešené stavby 518, byla v minulosti věnována velká pozornost z řad
odborníků i široké veřejnosti. Variantní řešení bylo prověřeno a vyhodnoceno v územně
plánovacích dokumentacích na úrovni krajů a obcí, ale také v procesu EIA v roce 2000 – 2002,
který byl završen vydáním souhlasného stanoviska EIA MŽP, ve kterém byly vybrány
akceptovatelné varianty (Ss a J) a specifikovány podmínky jejich realizace.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Na požadavky některých městských částí byla v rámci zpracování aktualizace č. 1 ZÚR HMP
posuzována tzv. regionální varianta SOKP jako alternativní řešení. Regionální varianta byla
hodnocena také v rámci 2. aktualizace ZÚR SK. Obě vyhodnocení se shodují, že kromě ochrany
přírody je regionální varianta hodnocena ve všech ostatních aspektech méně příznivě a že
přechod Vltavského údolí ve stabilizované poloze není spojen s významně negativním vlivem.
Jako příznivější se jednoznačně jeví kratší varianta SOKP, nacházející se většinou své délky na
území Hl. m. Prahy. Podrobně viz Úvod.
Opakovaně byly prováděny environmentální analýzy a multikriteriální hodnocení, hodnocení
účelnosti a efektivnosti stavby z hlediska dopravního využití tranzitní a místní dopravou, analýza
ekonomické a časové náročnosti variant či studie bezpečnosti a analýzy rizik. Jako nejvhodnější
byla opakovaně vyhodnocena dlouhodobě sledovaná varianta SOKP 518 stabilizovaná v ZÚR
HMP a SK.
Rámcově byla také investorem prověřena myšlenka tzv. tunelového řešení, které představovalo
průchod trasy pod řekou Vltavou a břehovými a navazujícími partiemi dlouhým tunelem Sedlec.
S ohledem na úskalí, která by takové technické řešení znamenalo, rozhodl se investor již
v prvopočátku tuto vizi dále nesledovat. Jako zásadní vystupovalo problematické zajištění
normových požadavků (zejména podélný sklon) a dalších parametrů, včetně dopadů na životní
prostředí. Například bezpečnost provozu, odvětratelnost, odvodnění, dosažení odpovídající
úrovně kvality dopravy, dopravní obslužnost a napojení okolní sítě komunikací, náročnost
geologického a hydrogeologického řešení či značné navýšení objemů výkopové zeminy.
Nezanedbatelným aspektem by byla také související nutnost aktualizace ZÚR zahrnující změny
rozmístění MÚK, se všemi negativními jevy, které by takové procesní oddálení výstavby
znamenalo, s celkovým nejistým výsledkem.
Aktuálně předkládaná podoba z těchto důvodů vymezuje trasu SOKP 518 invariantě a
kontinuálně navazuje na tyto procesy, respektuje jejich závěry a je jejich výsledkem. Zároveň je
v souladu s platnými ZÚR HMP a ZÚR SK. Všechny etapy pořizování územně plánovacích
dokumentací prošly veřejným projednáváním a podrobným vyhodnocováním, tedy i včetně
výběru varianty SOKP.
Je nutno zdůraznit, že technický návrh se mj. odvíjí také od technického řešení navazující stavby
519, na kterou se stavba 518 napojuje na levém břehu Vltavy před mostním objektem. Právě
návrh mostního objektu (niveleta, šířkové uspořádání, apod.) je určující pro řešení stavby 518
v navazujícím úseku včetně návrhu přivaděče Rybářka. Stavba 519 je navržena v jedné variantě
s úrovňovým mostem přes Vltavu.
Úrovňový most byl jednoznačně doporučen odborným vyhodnocením „Zhodnocení současných dvou
koncepcí (dvouúrovňové/jednoúrovňové) přemostění Vltavy v koridoru severního segmentu SOKP
podle současných ZUR“ (Inženýrská Akademie České republiky, 05/2018), které se zabývalo
konstrukčním řešením a začleněním do krajiny, provozně technickým hlediskem, ekonomickým
hlediskem, stavebním hlediskem i bezpečností a riziky provozu. Komplikovanost patrového mostu
potvrdily i závěry „Studie bezpečnosti a analýzy rizik – abstrakt“ (Sweco Hydroprojekt a.s., 02/2018).
Je konstatováno, že patrový návrh mostu přes Vltavu, který kromě bezpečnostně požárních rizik,
stroboskopického efektu míhání světla a stínu v dolní úrovni vozovky a dalších například statických
výhrad, významně komplikuje stavební a zejména provozní podmínky (z hlediska mimořádných
událostí, zásahů a evakuace včetně nutnosti bezbariérových únikových cest).
PRAGOPROJEKT, a.s.
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B.I.6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
VČETNĚ PŘÍPADNÝCH DEMOLIČNÍCH PRACÍ NEZBYTNÝCH PRO REALIZACI ZÁMĚRU;
V PŘÍPADĚ ZÁMĚRŮ SPADAJÍCÍCH DO REŽIMU ZÁKONA O INTEGROVANÉ PREVENCI
VČETNĚ POROVNÁNÍ S NEJLEPŠÍMI DOSTUPNÝMI TECHNIKAMI, S NIMI SPOJENÝMI
ÚROVNĚMI EMISÍ A DALŠÍ PARAMETRY
Technické řešení záměru vychází z technické studie [1], zpracované v roce 2018 jako podklad pro
předkládané oznámení. Koridor SOKP 518 je dán platnými ZÚR hl. m. Prahy a Středočeského
kraje. Pro minimalizaci vlivu na životní prostředí a obyvatelstvo je trasa vedena v zářezu a přes
MČ Suchdol v tunelu. Zde je vedena pod zahrádkářskou kolonií a opuštěnými lada tunelem
Suchdol, který tvoří dvě oddělené tunelové trouby pro každý směr. Veškeré komunikace křížící
hlavní trasu SOKP 518 jsou převedeny přes hlavní trasu nadjezdy.
Trasa přivaděče Rybářka, který připojuje ulici Kamýckou, je umístěna v sousedství obytné
zástavby MČ Suchdol převážně v tunelu, který tvoří jedna tunelová trouba pro oba směry jízdy.
Dále je uveden stručný popis stavebních objektů, které jsou pro vyhodnocení vlivů na životní
prostředí a obyvatelstvo rozhodující, a které lze považovat za environmentálně významné
parametry záměru.
Hlavní trasa silničního okruhu, SO 101
Silniční okruh kolem Prahy je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Hlavní trasa je na základě
výhledových intenzit navržena jako šestipruhová, směrově dělená komunikace se středním
dělícím pásem v kategorii D34/100, s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti
mimoúrovňových křižovatek, o celkové délce 8,26 km.
Začátek stavby SOKP 518 je v prostoru mimoúrovňové křižovatky MÚK Přední Kopanina v km
29,990, kde se napojuje na přeložku silnice I/7. Součástí stavby je dobudování MÚK Přední
Kopanina, ve které se připojí dálnice D7.
Trasa se stáčí na východ a po orné půdě je vedena volnou krajinou mezi Přední Kopaninou a
Horoměřicemi na severu a Nebušicemi a Lysolaji na jihu. Přes pokračující zářez přejíždí trasu
nadjezdy mostů s připojením místních polních cest a komunikací mezi Nebušicemi a Přední
Kopaninou a Horoměřicemi. Silnice vede v zářezu pod nadjezdem místní komunikace
K Tuchoměřicům v km 31,201, která zajišťuje dopravní spojení mezi Nebušicemi a Přední
Kopaninou. Nadjezdem prochází dále polní cesta s biokoridorem v km 32,037 a silnice III/2404
v km 32,501, která vede od Horoměřic k lokalitě Na Padesátníku. Za křížením s polní cestou
V Oříškách v km 33,901 následuje kosodélná mimoúrovňová křižovatka Horoměřice (typ
diamant), sloužící k napojení silnice II/240 a okolních obcí včetně městské části Praha 6.
Jednotlivé rampy MÚK jsou na silnici II/240 napojeny přes okružní křižovatky.
Trasa pokračuje zářezem k nadjezdu silnice III/2403 Horoměřice – Lysolaje v km 35,208 a dále
k deltovité MÚK Suchdol, která připojuje silnici II/241, která je hlavní komunikací spojující
středočeské obce s Prahou. Za křižovatkou přes prostor městské části Suchdol prochází trasa
téměř 2 km dlouhým hloubeným tunelem, který je příčně rozdělen do dvou jednosměrně
pojížděných tubusů se třemi jízdními pruhy a jedním odstavným pruhem. Na druhém konci před
východním portálem tunelu a mostem přes řeku Vltavu (není součástí úseku 518) je situována
MÚK Rybářka trubkovitého tvaru.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Konec stavby SOKP 518 je umístěn za MÚK Rybářka před opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250,
kde navazuje na SOKP 519.
Tab. 5 Technické parametry hlavní trasy
Parametr
Charakter komunikace

Hodnota

Specifikace

Šestipruhová

Kategorie

D34/100

Zařazení

D0

Směrově dělená

Délka (km)

8,260

Začátek stavby (v km)

29,990

MÚK Přední Kopanina

Konec stavby (v km)

38,250

Před opěrou mostu přes Vltavu, který je součástí stavby 519.

Počet jízdních pruhů

6

Max. / min. spád

2x3,75 m + 1x3,50 m v jednom směru

3,3% / 0,35%

Počet MÚK

4

Přední Kopanina, Horoměřice, Suchdol, Rybářka

Počet mostních objektů

8

Vše nadjezdy přes hlavní trasu SOKP

Počet tunelů

1

Suchdol

Šířkové řešení trasy:
Komunikace je navržena jako šestipruhová v kategorii D34/100, s připojovacími a odbočovacími
pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek. Šířka jednotlivých prvků kategorie D34/100:
Jízdní pruh

2 x 3,75 m + 1 x 3,50 m

Vnější vodící proužek

1 x 0,25 m

Vnitřní vodící proužek

1 x 0,75 m

Zpevněná krajnice

1 x 2,50 m

Střední dělící pás

1 x 4,0 m

Nezpevněná část krajnice

1 x 0,5 m

Směrové a výškové řešení trasy:
Osa hlavní trasy SOKP 518 se skládá ze směrových oblouků s přechodnicemi o minimálním
poloměru 1050 m ve volné trase a o min. poloměru 640 m v tunelové části tunelu Suchdol.
Výškové řešení vychází ze sklonu terénu severovýchodním směrem k řece Vltavě a je dáno
výškovým průběhem přeložky silnice I/7 v prostoru MÚK Přední Kopanina, kde je trasa vedena
v zářezu z důvodu ochranných pásem nově plánované vzletové a přistávací dráhy letiště. Trasa
od MÚK Přední Kopanina klesá pod minimálním spádem 0,5 % po směru staničení až do km
32,686, kde trasa z důvodu snížení zemních prací začne stoupat 0,5 % až do km 33,386, kde je
trasa nejvýše cca 1,2 m pod terénem a následně postupně klesá v prostoru MÚK Horoměřice
spádem 3,3 %, v tunelu Suchdol se klesání sníží na hodnotu 0,35 %. V prostoru MÚK Rybářky se
klesání zvýší na hodnotu 1,6 %, kterým pokračuje již jako stavba 519 na mostě přes Vltavu.
Křižovatky:
Rozmístění a počet křižovatek je navržen s ohledem na potřeby napojení hlavních komunikací a
obsluhu přilehlého území. Na hlavní trase jsou navrženy celkem 4 mimoúrovňové křižovatky.
MÚK Přední Kopanina řeší odpojení ve směru na Slaný (D7) a Letiště Václava Havla. MÚK
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Horoměřice napojuje sil. II/240. Křižovatky MÚK Suchdol a MÚK Rybářka řeší odklonění tranzitní
dopravy přes Suchdol.
Tab. 6 Křižovatky na hlavní trase
Název
MÚK Přední
Kopanina

Km
30,3

MÚK
Horoměřice

34,4

MÚK Suchdol

35,85

MÚK Rybářka

38,0

Popis
Umístěna na začátku trasy v km 30,3, napojuje dálnici D7, Je situována
jihozápadním směrem od obce Přední Kopanina, typu třípaprskové MÚK ve
tvaru „Y“ se dvěma mostními objekty. Větve křižovatky jsou dvoupruhové.
Umístěna v km 34,4, napojuje silnici II/240. Je situována jižně od obce
Horoměřice. Křižovatka je kosodélného typu. Větve křižovatky jsou s ohledem
na napojení na sil. II/240 okružními křižovatkami jednopruhové.
Umístěna na začátku tunelu Suchdol v km 35,85, napojuje silnici II/241. Je
situována západně od Suchdola. Křižovatka deltovitého typu. Větve křižovatky
jsou jednopruhové obousměrné.
Umístěna mezi koncem tunelu Suchdol a začátkem mostu přes řeku Vltavu
v km 38,0, napojuje Přivaděč Rybářku. Křižovatka je umístěna na východním
konci Suchdola. Křižovatka trubkovitého typu s jednopruhovými větvemi.

Mostní objekty:
Všechny mostní objekty na trase jsou řešeny jako nadjezdy přes okruh.
Tab. 7 Mostní objekty na hlavní trase
Název
Nadjezd rampy D7 - východ

Staničení
30,242

Počet polí
2

Nadjezd rampy D7 - západ
Nadjezd silnice III/2402
Nadjezd silnice III/2404
Nadjezd polní cesty K Háji
Nadjezd V Oříškách
Nadjezd MÚK silnic II/240

30,298
31,201
32,501
32,037
33,901
34,385

5
4
4
2
3
3

Nadjezd silnice III/2403

35,208

2

Základní charakteristika mostních objektů:
Nadjezd rampy D7 – východ v km 30,242 - převádí nájezdnou rampu z D7 směrem k D8 v rámci
MÚK Přední Kopanina přes trasu SOKP 518. Nosná konstrukce - spojitý jednotrámový nosník
o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu. Šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky
9,7 m a jednostranným nouzovým chodníkem šířky 0,75 m. Spodní stavbu tvoří jeden pilíř
kruhového průřezu a dvě masivní obsypané opěry. Zakládání se předpokládá plošné.
Nadjezd rampy D7 – západ v km 30,298 - převádí sjízdnou rampu z SOKP ve směru od D5
směrem k D7 a Letišti Praha v rámci MÚK Přední Kopanina přes trasu SOKP 518 a
nájezdovou rampu k D8. Nosná konstrukce - spojitý trámový nosník o 5 polích z dodatečně
předpjatého betonu. Šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky 9,20 m a jednostranným
nouzovým chodníkem šířky 0,75 m. Spodní stavbu tvoří čtyři pilíře kruhového průřezu a dvě
masivní obsypané opěry. Zakládání pilířů a opěry O6 se předpokládá plošné, u opěry O1
hlubinné na vrtaných pilotách.
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Nadjezd silnice III/2402 v km 31,201 - převádí komunikaci III/2402 (ul. K Horoměřicům) přes
trasu SOKP 518. Nosná konstrukce - spojitý jednotrámový nosník o 4 polích z dodatečně
předpjatého betonu. Šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky 7,5 m a jednostranným
veřejným chodníkem šířky 2,0 m. Spodní stavbu tvoří tři pilíře oválného průřezu a dvě
masivní obsypané opěry. Zakládání se předpokládá kombinované – hlubinné (vrtané piloty)
a plošné.
Nadjezd silnice III/2404 v km 32,501 - převádí komunikaci III/2404 přes trasu SOKP 518. Nosná
konstrukce - spojitý jednotrámový nosník o 4 polích z dodatečně předpjatého betonu.
Šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky 7,50 m a oboustrannými nouzovými chodníky.
Zakládání se předpokládá kombinované – hlubinné (vrtané piloty) a plošné.
Nadjezd K Háji v km 32,037 - převádí účelovou komunikaci a lokální biokoridor přes trasu SOKP
518. Nosná konstrukce - přesypaná rámová konstrukce o 2 polích ze železobetonu. Šířkové
uspořádání s volnou šířkou min. 20,00 m. Zakládání se předpokládá kombinované, plošné a
hlubinné (vrtané piloty).
Nadjezd V Oříškách v km 33,901 - převádí polní cestu přes trasu SOKP 518. Nosná konstrukce spojitý jednotrámový nosník o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu. Šířkové uspořádání
s volnou šířkou vozovky 6,0 m. Zakládání se předpokládá plošné.
Nadjezd MÚK silnice II/240 v km 34,385 - převádí komunikaci II/240 přes trasu SOKP 518
v rámci MÚK Horoměřice. Nosná konstrukce - rámová o 3 polích z dodatečně předpjatého
betonu (vzpěradlo), v příčném řezu má dva trámy podpírané šikmými vzpěrami a vetnuté do
koncového příčníku, který je podpírán šikmými táhly (vzpěrami). Šířkové uspořádání na
s volnou šířkou vozovky 9,50 m a pravostranným veřejným chodníkem. Zakládání se
předpokládá hlubinné na vrtaných pilotách.
Nadjezd silnice III/2403 v km 35,208 - převádí komunikaci III/2403 přes trasu SOKP 518. Nosná
konstrukce - spojitý jednotrámový nosník o 2 polích z dodatečně předpjatého betonu.
Šířkové uspořádání s volnou šířkou vozovky 7,50 m a pravostranným veřejným chodníkem.
Zakládání se předpokládá kombinované – hlubinné (vrtané piloty) a plošné.
Tunelové objekty:
Na hlavní trase je navržen jeden hloubený tunelový úsek, SO 601 – Tunel Suchdol, který tvoří dvě
oddělené tunelové trouby pro každý směr.
Délka tunelu je 1970 m. Staničení západního portálu (za MÚK Suchdol) je 36,075 km, staničení
východního portálu (před MÚK Rybářka) je 38,045 km. Hlavní konstrukcí je dvojice tunelových
tubusů každá pro jednosměrný provoz. V každém tunelovém tubusu jsou 3 jízdní pruhy,
1 nouzový či odbočovací pruh a 2 únikové chodníky. Světlost konstrukce tunelové trouby je
17 m. Výjimku tvoří rozšíření v místech umístění SOS skříní a hydrantů, podružných rozvaděčů.
Dále je součástí tunelu i technická chodba a vzduchotechnický kanál.
Šířka jednotlivých prvků: Jízdní pruh
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3 x 3,5 m

Nouzový či odbočovací pruh

1 x 3,5 m

Vodící proužek

2 x 0,25 m

Únikové chodníky

2 x 1,0 m
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Tunel v celé své délce klesá (směrem k Vltavě – na most). Od začátku tunelu, cca 800 m (za ulici
Na Mírách), bude konstrukce tunelu vystupovat nad stávající úroveň terénu. Zde bude nově
vymodelován definitivní povrch tak, aby byl přesyp tunelu min. 1 m (max. výška v km 36,750
5,7 m → přesyp 6,7 m). Dále již konstrukce tunelu (vodicí zídky podzemních stěn) bude
realizována ze zářezu (max. hloubka v km 37,205 4,2 m → zásyp konstrukce 3,1 m).
V nadloží tunelu se nachází opuštěné zarůstající louky, silnice a zahrádkářská kolonie. Výstavba
tunelu si nárokuje pracovní prostor vymezený hranicí záboru přibližně 33 m na obě strany od osy
tunelu.
Příčný profil tunel je kromě původní stavební technologie dočasnou stavební jámou navržen ve
dvou variantách realizovaných technologií podzemních stěn (systém „cover and cut“), přičemž
obě varianty mají stejnou vnější hranu záboru (stejné výkopy).
- Původní technologie výstavby představuje realizaci tunelu v dočasné stavební jámě. Jedná se
o směrově oddělené komunikace s vedením vzduchotechnických kanálů a technický chodeb
na vnějších stranách tunelových tubusů, s komplikovanými únikovými chodbami vedoucími
přímo na povrch.
- Nově je uvažována úprava původního příčného profilu na technologii použití podzemních
stěn. Realizovány by byly 3 souběžné řady masivních podzemních stěn, rozepřené ve stropě a
ve dně, v kombinaci se 2 dodatečně dozděnými stěnami mezi předvrtané piloty.
- Variantně je navržen za využití technologie podzemních stěn optimalizovaný příčný profil
přemístěním bočních chodeb do 1 společného centrálního prostoru s podélným kolektorem a
kanálem vzduchotechniky, bez přímých výstupů na povrch. Realizovány by byly 2+2 souběžné
řady masivních podzemních stěn (š. 1 a 0,8m), rozepřené ve stropě a ve dně.
Návrh tunelů bude mj. zahrnovat tunelový vodovod, požární nádrž, čerpací stanici požárních vod
a jejich rozvod, odvodnění tunelu, nádrž znečištěných vod, aj.

Obr. 5 Vzorový příčný řez Tunel Suchdol, realizovaný technologií podzemních stěn s optimalizovaným
příčným profilem (dle TES [1])
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Přivaděč Rybářka, SO 102
Přivaděč Rybářka délky 1,86 km je zaústěn do MÚK Rybářka a napojuje ulici Kamýckou přes
úrovňovou křižovatkou řízenou světelným signalizačním zařízením.
Vlastní trasa přivaděče jde převážně v tunelu nebo přechází do křižovatkových větví, nejsou
navrženy žádné mostní objekty. Od napojení na ul. Kamýckou je vedena severním –
severovýchodním směrem v souběhu či prakticky ve stopě s ul. Na Rybářce. Je vedena přes
neobhospodařované, spontánně zarůstající louky, v koncovém úseku přechází přes
zahrádkářskou kolonii.
Šířkové řešení trasy:
Jedná se o dvoupruhovou směrově nedělenou komunikaci, která je navržena v kategorii MS2
9/9/50, šířka jednotlivých prvků:
Jízdní pruh
2 x 3,50 m
Vodící proužek

2 x 0,50 m

Nezpevněná krajnice 2 x 0,75m
Směrové a výškové řešení trasy:
Osa se skládá ze směrových oblouků s přechodnicemi o minimálním poloměru 300 m a o min.
poloměru R=35,0 m v místech napojení větve MÚK Rybářka.
Výškové řešení vychází z morfologie terénu. Od napojení s ul. Kamýckou stoupá 5,50 %, do
portálu tunelu vstupuje 1,10 % stoupáním přecházejícím v 2,0 %. V km cca 0,652 přechází trasa
do klesání -1,38 % až k severnímu portálu tunelu. Spádovými přímkami 3,30 % a -6,00 % kříží
tunel Suchdol.
Křižovatky:
MÚK Rybářka je popsána u objektu SO 101.
Na stávající ul. Kamýckou (v jedné stopě se sil. II/241) je přivaděč napojen ve svém počátku
úrovňovou křižovatkou se světelnou signalizací s výraznou preferencí přivaděče.
Tunelové objekty:
Na trase přivaděče je navržen jeden hloubený tunel, SO 602 – Tunel Rybářka. Tunel je navržen
jako obousměrný dvoupruhový šířkové kategorie T-9,5 délky 900 m. Hlavní konstrukcí je jedna
tunelová trouba sloužící pro obousměrný provoz. V tunelovém tubusu jsou 2 jízdní pruhy a 2
nouzové pruhy, 2 vodící proužky šířky 0,25 m a 2 únikové chodníky šířky 1,0 m. Světlost
konstrukce tunelové trouby je 12 m, postranní chodby 2,15 m. Výjimku tvoří rozšíření v místech
umístění SOS skříní a hydrantů, podružných rozvaděčů. Dále je součástí tunelu i technická
chodba a vzduchotechnický kanál. Oba dopravní směry jsou od sebe odděleny vodorovným
dopravním značením (dvojitou plnou čarou).
Šířka jednotlivých prvků: Jízdní pruh
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2 x 3,5 m

Nouzový pruh

2 x 1,0 m

Vodící proužek

2 x 0,25 m

Únikové chodníky

2 x 1,0 m
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Příčný profil tunelu tvoří společný dopravní prostor a oddělený boční technologický prostor
(vzduchotechnická chodba a technická chodba – kolektor). Jsou navrženy dva úniky vedoucí
z boku tunelu pomocí schodiště přímo na terén.

Obr. 6 Vzorový příčný řez Tunel Rybářka (dle TES [1])

Odvodnění komunikací SO 101 a SO 102
Veškerá srážková voda ze zpevněných ploch komunikací bude zachycována v rigolech se
svedením vody do dešťové kanalizace, nebude nikde volně rozptylována po terénu.
Před vyústěním silniční dešťové kanalizace do recipientu se navrhuje technické opatření pro
ochranu povrchových vod: dešťové usazovací nádrže (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin
z hlediska kvalitativního, retenční nádrže (RN) jako opatření pro snížení průtoků z hlediska
kvantitativního.
Pro zachycení vod ze zářezů se navrhují příkopy na patách svahů, pro zachycení vod z přilehlých
povodí se navrhují nadzářezové příkopy, případně v kombinaci se zemními valy (přistoupí-li se
k jejich realizaci). Odvodnění křižovatkových větví v místech MÚK je v přiměřené míře svedeno
pomocí krátkých řadů do dešťové kanalizace SOKP.
Dešťová kanalizace je navržena ve středním dělícím pruhu, v místech mostních stojek je navržen
odklon do krajnice. Dešťové stoky křižovatkových větví jsou v maximální možné míře navrženy
mimo vozovky.
Prakticky všechny vody budou svedeny do řeky Vltavy. Pouze části křižovatkových větví MÚK
Přední Kopanina budou svedeny do kanalizace navržené přeložky sil. I/7, která je vyústěna do
suchého poldru Letiště V. H. Praha na Kopaninském potoce.
První úsek odvodnění je zakončen DUN a RN Horoměřice. Navazuje druhý úsek, do kterého se
připojuje odpad RN Horoměřice, pokračuje k portálu tunelu Suchdol a v km 35,95 je vyústění do
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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DUN Suchdol – Výhledy umístěné před vtokem do tunelu. V posledním úseku je vedena dešťová
kanalizace od horního portálu tunelu v kolektoru technické chodby. V km 36,70 je umístěna RN
Suchdol – Na Mírách, která je vyústěna do odvodnění vedené v tunelu. V km 37,70 se trasa
odvodnění odklání doprava od tunelu a je vlastní štolou vedena k výusti do řeky Vltavy. V km
38,20 je spadiště výšky cca 85 m, kam je také vyústěn odpad DUN Suchdol – Za Hájem, umístěné
na systému odvodnění prostoru MÚK Rybářka.
Tab. 8 Dešťové usazovací a retenční nádrže
Název

Km

Umístění, popis

DUN Horoměřice
RN Horoměřice

34,08
34,35

Před RN Horoměřice.
V prostoru křižovat. větví MÚK Horoměřice. 2 x suchý poldr, 15 000 m3.

DUN Suchdol - Výhledy

35,95

RN Suchdol - Výhledy

36,05

RN Suchdol – Na Mírách

36,70

Před vtokem kanalizace do tunelu Suchdol, čištění vod z hlavní trasy před
vypuštěním do Vltavy.
V prostoru křižovat. větví MÚK Suchdol. 1 x suchý poldr, 2 700 m3.
Umístěna před vtokem kanalizace do tunelu Suchdol z důvodu menšího
zatížení štoly procházející tunelem Suchdol, kde lze jako v posledním
možném místě zmenšit odtokové špičky z celé stavby do Vltavy.
Severně od Brandejsova náměstí. Podzemní železobet. nádrž, 20 000 m3.
Navržena pro zajištění odvodnění z přilehlého povodí tunelu, který tvoří
přesypáním hráz ve stávající terénní depresi, nejedná se tedy o vody
znečištěné. Nátok je řešen z předsazeného sedimentačního příkopu.
Před vyústěním vod z kanalizace MÚK Rybářka do spadiště a řeky Vltavy.

DUN Suchdol – Za Hájem 38,15

Odvodňovací štoly a šachty
Pro výše popsaný způsob odvodnění budou zrealizovány odvodňovací šachty a štoly, které budou
zastávat důležitou funkci také v období výstavby – odvodnění, případně přeprava vytěžené
zeminy k řece (je uvažována možnost využití lodní dopravy).
Tab. 9 Odvodňovací šachty a štoly
Název
Odvodňovací
šachta a štola Za
Hájem

Odvodňovací
šachta a štoly
Rybářka
Odvodňovací
šachta a štoly
v ul. Suchdolské

PRAGOPROJEKT, a.s.

Popis
Soubor ražených staveb dvou štol a šachty. Šachta bude vyhloubena v blízkosti
tunelového portálu "Za Hájem" u MÚK Rybářka, na kterou bude dole v patě navazovat
štola, která vyústí na břehu řeky Vltavy.
Šachta a štola budou vybudovány tak, aby mohly sloužit pro dopravu výkopku z tunelu
Suchdol i dalších částí této stavby. Další funkcí je odvodnění části uvedené stavby
během výstavby. V definitivním stavu bude šachta a spodní štola sloužit jako systém
odvodnění SOKP s dobudováním výpustního objektu do řeky Vltavy.
Pro převedení odvodnění komunikací a ploch v předportálové části Rybářka sever bude
realizována ražená štola. Štola bude vyražena z budoucích revizních šachet, které
budou sloužit ve fázi výstavby jako těžní. Ve spodní části vyústí štolovaná kanalizace
otevřeným portálem do výkopů budoucí dešťové usazovací nádrže.
Ražená štola pro uložení dešťové kanalizace DN 600 a splašková kanalizace.
Štola pro kanalizaci bude vyražena podél Suchdolské ul. až za vnější konstrukci
hloubeného tunelu Suchdol, který štola kříží. Na štole bude zbudováno celkem 8 šachet
pro vlastní ražbu. Tyto pak budou přestrojeny na šachty kanalizační.
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Odvodnění tunelů
Tunely mají navržen vlastní autonomní systém odvodnění do bezodtokových jímek
kontaminovaných vod.
Hasební zásah, čištění tunelu atd. je součástí řešení tunelu. Lze předpokládat, že bude řešeno
standardními postupy. Ty zahrnují odvodnění vnitřního prostoru tubusů tunelu štěrbinovými
žlaby, propojovací kanalizací a nádržemi znečištěných vod. Tímto systémem budou svedeny
znečištěné vody při požárním zásahu v tunelu nebo nepředvídané úniky kapalin při haváriích
vozidel a vody z mytí tunelových trub.
Nádrže umístěné u portálu tunelu budou havarijním přepadem propojeny přes uzávěr do
dešťové kanalizace SOKP. Uzávěr bude otevřen při překročení uvažované normové délky
požárního zásahu, kdy dojde k naplnění nádrže. Znečištěná voda bude z nádrží odvážena
k likvidaci odbornou firmou, překročení provozní hladiny v nádržích bude signalizováno řídicím
systémem.
Bude řešeno zamezení nátoku dešťových vod z komunikací do systému odvodnění tunelu.
Úpravy a přeložky souvisejících komunikací
Stávající veřejné komunikace, které kříží trasu SOKP 518 budou lokálně směrově a výškově
upraveny či přeloženy v nutných délkách a příslušných parametrech (dle kategorie).
Hlavní trasa kříží komunikace II/240, II/241, III/2403 a III/2404, místní komunikaci
K Tuchoměřicům a dvě polní cesty. Všechny přeložky komunikací jsou řešeny nadjezdy přes
hlavní trasu v kategorii S7,5/70 (III/2404, III/2403), S9,5/70 (II/240,II/241) a MS7,5/7,5/70 (ulice
K Tuchoměřicům).
o Přeložka místní komunikace ul. K Tuchoměřicům je vpravo doplněna o chodník šířky 2 m, je
vedena v max. násypu cca 5,5 m. Přes hlavní trasu SO 101 je převedena nadjezdem SO 204
v km 31,201.
o Silnice III/2404 spojuje silnici I/7 s Horoměřicemi, po realizaci přeložky sil. I/7 bude napojena
na ulici K Letišti. Přeložka této silnice je vedena v násypu o max. výšce cca 5,5 m. Přes hlavní
trasu SO 101 je převedena nadjezdem v km SO 205 v km 32,501.
o Polní cesta od Nebušic přechází nadjezdem K Háji SO 206 v km 32,037, který je koncipován
jako biomost.
o Polní cesta V Oříškách je v km 33,901 převedena nadjezdem SO 207.
o Přeložka silnice II/240 je přes hlavní trasu převedena nadjezdem SO 208 v km 34,385 a je
napojena na okruh MÚK Horoměřice. Jednotlivé rampy MÚK jsou na silnici II/240 napojeny
přes okružní křižovatky. Podél upravované komunikace je vpravo doplněn chodník šířky 2 m.
Je vedena v násypu o max. výšce cca 6,3 m.
o Přeložka sil. III/2403 mezi Lysolajemi a Horoměřicemi je doplněna chodníkem, max. výška
násypu je cca 4,8 m. Přes hlavní trasu je převedena nadjezdem SO 209 v km 35,208.
o Silnice II/241 je hlavní komunikací spojující středočeské obce s Prahou. Je vedena přes MČ
Suchdol do Statenic. Je vedena po terénu ve stávající stopě přes tunel Suchdol.
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Tab. 10 Seznam předpokládaných objektů řady 100: komunikace (dle TES)
Název
Hlavní trasa km 29,990 – 38,250
Přivaděč Rybářka
MÚK Přední Kopanina

Název
Křižovatka Kamýcká
Oprava Dvorské a Kamýcké ul. vč. točny MHD
Obslužná komunikace vpravo

Úprava místní komun. K Tuchoměřicům

Obslužná komunikace vlevo

Přeložka sil. III/2404

Úprava ul. Na Mírách

Úprava cesty V Oříškách

Úprava ul. Suchdolské

MÚK Horoměřice
Úprava sil. III/2403
MÚK Suchdol
MÚK Rybářka

Úprava ul. K Drsnici
Přístup Rybářka vpravo
Přístup Rybářka vlevo

Ostatní
Stavba bude dále zahrnovat také vyvolané úpravy a přeložky inženýrských sítí (vedení VVN, VN a
NN, plynovod) či návrh veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení není v této fázi navrženo, bude
řešeno v navazující PD i s ohledem polohu nově plánované paralelní dráhy 06R/24L, v jejíž ose je
SOKP prakticky veden (nutno zohlednit ochranné pásmo letiště proti nebezpečným a klamavým
světlům).
Demolice
Demoliční práce nejsou ve stupni technické studie specifikovány. Trasa vede ve většině své délky
volnou krajinou mimo zastavěné území. Trasa nové komunikace respektuje v územně
plánovacích dokumentacích dlouhodobě vymezený koridor, kde se nenachází žádná obytná
zástavba. V prostoru Suchdola využívá stopu dlouhodobě předurčeného koridoru bez zásadního
dopadu na části Suchdola zastavěné trvalými objekty. Objekty v trase SOKP jsou zejména
dočasné stavby typické pro zahrádkářské kolonie.
Dle trasování záměru lze očekávat objekty určené k demolici ve třech lokalitách na Suchdole:
o Suchdol – Výhledy, km 36,4: bude se jednat pouze o několik staveb (kůlna, buňka dopravních
podniků, trafostanice).
o Suchdol – zahrádkářské kolonie, km 36,8 – 37,3: několik desítek drobných staveb - chatky,
zahradní domky, ojediněle plechový sklad či garáž.
o Suchdol – zahrádkářská kolonie, v km 37,6 – 38,0 v hlavní trase a v km 1,15 – 1,5 Přivaděče
Rybářka: několik desítek drobných staveb - chatky, zahradní domky.
Výstavba
Výstavba předkládaného záměru bude podléhat kombinaci nepříznivých faktorů – bude poměrně
rozsáhlá, zahrnuje tunelové úseky, situované do povrchové zástavby MČ Suchdol, bude docházet
ke křížení se stávajícími komunikacemi, které si vyžádají provizorní i definitivní přeložky, včetně
přeložek inženýrských sítí.
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Proto je, a i nadále bude, etapě výstavby věnována zvýšená pozornost. Pro výstavbu budou
přijaty takové technologie, které v maximální možné míře zkrátí dobu výstavby a eliminují vlivy
na obyvatelstvo a životní prostředí.
Přeložky komunikací. Postup výstavby je navržen tak, aby byla zachována doprava na
komunikacích křižujících se se stavbou a maximálně byla zachována obslužnost území (vedení
provozu po provizorních komunikacích).
Rozsah staveniště bude určen hranicí trvalých a dočasných záborů, které nejsou v této fázi
přesně specifikovány. Stejně tak není v současném stupni přípravy záměru stanoveno umístění
ani charakter zařízení staveniště.
Technologie výstavby. V současném stupni přípravy záměru není přesně stanoveno. Obecně se
předpokládá provádění běžnými technologiemi za použití běžných dopravních a stavebních
strojů a zařízení s důrazem na využití nejnovějších technologií, které přispívají k minimalizaci
negativních vlivů z výstavby. Nelze vyloučit zřízení betonárny či obalovny v prostoru staveniště
ani možnost, že stavební materiály budou dováženy.
Technologie výstavby – tunely. S ohledem na významnost a rozsah vlivů výstavby tunelových
úseků, které jsou situovány v zastavěné části MČ Suchdol, je již v technické studii pojednána
technologie výstavby s maximálním důrazem na eliminaci nepříznivých vlivů. Oba tunely Suchdol
a Rybářka jsou navrženy jako mělké, hloubené. V rámci technické studie je k dříve zvažovanému
způsobu dočasné stavební jámy (tvořené svahováním v kombinaci s kotveným záporovým
pažením) navrženo využití progresivní stavební technologie pomocí podzemních stěn (systém
„cut and cover“), což umožní výrazné zkrácení přímého vlivu na obyvatelstvo. Na povrchu terénu
proběhnou pouze přípravné práce, výkop pouze do úrovně stropu budoucího tunelu, realizace
podzemních stěn, betonáž stropní desky, zásypy a konečné úpravy terénu. Veškeré další stavební
práce včetně montáže technologického vybavení tunelů budou následně probíhat pod již
hotovou stropní deskou a budou vidět („obtěžovat okolí“) pouze v místě přístupu na staveniště.
Proces výstavby na povrchu se všemi svými nepříznivými vlivy (zejména hluková a rozptylová
situace, rušení pohody) je značně minimalizován.
Principem této metody s využitím nejmodernějších technologií s čelním odtěžováním pod
ochranou stropní desky je v první fázi výkop mělké stavební jámy, kde dojde k vybudování
stropní konstrukce a svislých konstrukčních prvků obvykle ve formě podzemních stěn. Poté
mohou současně probíhat práce jak na horní tak i na spodní stavbě, což přináší značné časové
úspory. Na povrchu může být v co nejkratší době obnoven běžný provoz a ukončena nejvíce
obtěžující fáze výstavby, zatímco pod stropní konstrukcí dále probíhá těžba a další stavební
práce. Takto zvolená technologie výstavby minimalizuje negativní účinky stavebních prací jak
plošně a časově, tak i svou intenzitou.
Trhací práce. Při výkopových pracích tunelů, šachet a štol je nutno kromě mechanického
rozpojování počítat také s trhacími pracemi, a to v poměrně velkém rozsahu. Bude upřesněno
v navazující přípravě záměru.
Zemní práce. Z bilance zemin vyplývá významný přebytek zeminy (až 2,6 mil. m3). To je dáno
vedením hlavním trasy v zářezu a v tunelu a přivaděče Rybářka v tunelu [1].
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Z pohledu vlivů výstavby na životní prostředí a veřejné zdraví je zásadní také vyvolaná doprava –
staveništní, objízdné trasy a přepravní trasy (nákladní doprava vyvolaná stavbou na veřejných
komunikacích). Postup výstavby stavby SOKP 518 Ruzyně – Suchdol je uvažován tak, aby byla
zachována doprava na komunikacích křižujících se se stavbou bez nutnosti objízdných tras. Pro
minimalizaci staveništní a přepravní dopravy související s odvozem přebytečné zeminy je
v případě nutnosti možno využít lodní dopravu s přepravou výkopu přes systém šachet a štol
z horních partií Suchdola do údolí k řece Vltavě. Dále bude prověřena možnost využít maximální
množství přebytečné zeminy přímo v místě stavby (např. rozprostření ornice, případně i zeminy,
na okolní zemědělské plochy, návrh protihlukových ozeleněných valů, terénní úpravy v okolí
stavby).
Etapizace výstavby není v této fázi přesně stanovena. Lze předpokládat, že po přípravných
pracích bude zahájena výstavba jednotlivých stavebních objektů, které dle svého charakteru
budou probíhat na dílčí etapy. Bude upřesněno v navazující přípravě záměru.
Pro ucelenost a lepší pochopení popisu záměru je zde uveden obrázek se situací stavby. Jedná se
o obrázek bez měřítka. V měřítku 1 : 10 000 je stavba vykreslena v grafické příloze A.1.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů (viz kap. D.IV)
budou dále rozvedeny v navazující dokumentaci EIA a budou zohledněny v navazují přípravě
stavby.
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Obr. 7 Přehledná situace – bez měřítka
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B.I.7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ
Předpokládaný termín zahájení stavby: 2025
Předpokládaný termín uvedení stavby do provozu: 2029
Termíny jsou uvedeny dle předpokládaného harmonogramu stavby při bezproblémovém
projednání dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení. Proto byl jako výhledový stav pro
hodnocení zvolen rok 2030, který zahrnuje časovou rezervu pro projednání i realizaci stavebních
prací.

B.I.8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Stavba je navržena na území dvou krajů: Hlavního města Prahy a Středočeského kraje.
Kraj:

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Výčet obcí:

Hlavní město Praha

Horoměřice

Správní obvod: Praha 6

ORP: Černošice

(za výkon státní správy ve správním obvodu
odpovídá Úřad MČ Praha 6)

Městská část:

Praha - Přední Kopanina

POU: Roztoky

Praha - Nebušice
Praha – Lysolaje
Praha – Suchdol

B.I.9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH
ORGÁNŮ, KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT
Výčet hlavních navazujících rozhodnutí je následující:
• Územní řízení – územní rozhodnutí – dle § 84 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vydává příslušný stavební úřad:
–

Odbor výstavby, Úřad městské části Praha 6

–

Stavební úřad Velké Přílepy

• Stavební řízení – stavební povolení – dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) v pl. znění – vydává příslušný speciální stavební úřad:
–

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic

–

Odbor výstavby, Úřad městské části Praha 6 – zajišťuje výkon speciálního stavebního
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací

• Řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – podle § 20 odst. 1 zákona č.
61/1988 Sb. je dotčeným orgánem v řízeních o povolení staveb, jejichž provedení je
navrhováno činností prováděnou hornickým způsobem, Obvodní báňský úřad:
PRAGOPROJEKT, a.s.
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–

Obvodní báňský úřad se sídlem v Praze pro území Hlavního města Prahy a kraje
Středočeského

• Řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami – dle § 8 zákona č.
254/2011 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (Vodní zákon), v pl. znění – vydává
příslušný vodoprávní úřad:
–

Odbor výstavby, Úřad městské části Praha 6 – zajišťuje výkon vodoprávního úřadu
v přenesené pravomoci dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a zákona 274/2001 Sb. o
vodovodech a kanalizacích, oba v platném znění.

–

Odbor životního prostředí, Městský úřad Černošice

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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B.II. ÚDAJE O VSTUPECH
B.II.1. PŮDA
Stavba zasahuje do území šesti katastrálních území, z čehož dvě jsou dotčeny zcela okrajově.
V počátečním úseku je stavba vedena přes katastrální území Přední Kopanina, střední úsek přes
k.ú Horoměřice, východní část přes k.ú., Suchdol. Velice okrajově je dotčeno také k.ú Nebušice a
k.ú. Lysolaje. Přivaděč Rybářka je veden přes k.ú Suchdol a k.ú. Sedlec.
Celkový zábor trvalý je 95,1712 ha, z čehož je:
88,2942 ha ZPF
0,5817 ha PUPFL
6,2953 ha ostatní plocha
Z hlediska druhu pozemku v rámci ZPF jsou dotčeny zejména orná půda, v k.ú. Suchdol také
zahrady a ovocné sady.
Dočasný zábor není ve stávajícím stupni přípravy stavby stanoven a bude upřesněn v navazující
PD dle Zásad organizace výstavby. Dočasné zábory se odvíjejí od míry potřeby manipulačních
pruhů podél hranic trvalého záboru. V poslední době se však prosazuje trend minimalizace
(v ideálním případě úplné eliminace) těchto manipulačních pruhů. Dočasné zábory do 1 roku jsou
dány rozsahem vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
Tab. 11 Zábory půdy v dotčených katastrálních území
Katastrální území

Číslo katastr. území

Horoměřice
Lysolaje
Nebušice
Přední Kopanina
Sedlec
Suchdol
Celkem

644773
729931
729876
734373
730041
729981

Celkem
357 293
379
7 198
226 465
51 686
308 691
951 712

Zábor (m2)
ZPF
PUPFL
337 186
0
379
0
5 589
0
219 213
0
33 364
5 720
287 211
97
882 942
5 817

Ostatní pl.
20 107
0
1 609
7 252
12 602
21 383
62 953

V rámci jednotlivých katastrálních území budou dotčeny půdy s následující bonitou (dle
bonitovaných půdně ekologických jednotek):
•

v k.ú. Přední Kopanina: 2.10.00, 2.25.04

•

v k.ú. Horoměřice: 2.25.01, 2.12.00, 2.10.00, 2.25.04

•

v k.ú. Suchdol: 2.10.00, 2.26.01, 2.10.10, 2.21.13

•

v k.ú. Sedlec: 2.22.13, 2.10.00, 2.26.11, 2.26.01, 2.23.12, 2.10.10

•

v k.ú. Lysolaje: 2.25.04

•

v k.ú Nebušice: 2.10.00

PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

52

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

V rámci realizace stavby bude ornice a podorniční vrstva z dotčených pozemků ZPF sejmuta a
deponována, po ukončení výstavby bude použita k ohumusování svahů, k vegetačním úpravám a
rekultivacím dočasných záborů. Ornice sejmutá z dočasných záborů bude po ukončení výstavby
vrácena na původní místo v původní vrstvě. Přebytečná ornice z trvalých záborů bude nabídnuta
zemědělsky hospodařícím subjektům (v souladu s požadavky příslušného orgánu ochrany ZPF).
Pozemky dotčené dočasným záborem je nutno následně rekultivovat. V prostoru manipulačních
pruhů a opuštěných ploch skládek a stavebních dvorů bude provedena technická i biologická
rekultivace. Po rekultivaci budou plochy dočasného záboru vráceny a připojeny k sousedním
pozemkům. Na zařízení stavenišť je doporučena tříletá biologická rekultivace, na ploše
manipulačních pruhů dvouletá.
Zhodnocení půdních poměrů zájmového území a vlivu záměru na půdu je obsaženo v kapitolách.
C.2.5 a D.1.5.

B.II.2. VODA
Období výstavby
V období výstavby nebudou vznikat vyšší nároky na vodu, než jaké odpovídají danému typu
stavby. Množství pitné a technologické vody závisí na organizaci a počtu pracovníků.
• Pitná voda - spotřebu lze podle směrnice č. 9/1973 Sb. [76] vyčíslit následovně pro pití
pracovníků: - 5 l/osoba/směna
- pro mytí pracovníků: 120 l/osoba/směna (prašný a špinavý provoz),
což je v souladu s přílohou 12 bodem VII vyhlášky č. 428/2001 [77] Sb. v platném znění,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [75].
• Technologická voda: používá se pro ošetřování betonu, kropení stavby a deponií, očistu
vozidel a stavebních strojů atd.
Nebudou-li betonové směsi na staveniště dováženy, ale v prostoru staveniště bude zřízena
dočasná betonárna, je nutno uvažovat i o odběru vody pro výrobu betonových směsí. Obvykle
se pro plynulé zásobování betonárny využívá akumulační nádrž, která může využívat např.
důlní vody z výstavby tunelu.
Odběry vody budou pouze přechodné, dočasně omezené. Množství vody a její zdroje nejsou
v současném stupni přípravy stanoveny. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
specifikace stavebních technologií a způsobu realizace stavby, který navrhne dodavatel stavby.
Období provozu
Obslužná zařízení jako jsou čerpací stanice pohonných hmot, odpočívky nebo střediska údržby
nejsou na trase SOKP 518 navrhována, provoz tak nebude generovat žádné nároky na pitnou
vodu.
Potřeba užitkové vody pro provoz zahrnuje nároky pro skrápění či mytí komunikací, mytí tunelů
či pro přípravu solanky užívané pro zimní údržbu. Tato potřeba bude kryta dovozem cisternami.
Pro mytí tunelů bude využívána voda z nádrže na požární vodu.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Dalším nárokem na vodu je potřeba vody v době požárního zásahu při havarijní situaci v tunelu.
Dle normy ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací musí být u tunelů délky více
než 300 m navržen požární vodovod. Pro tunely do délky 1000 m je požadováno pro vedení
hasebního zásahu ze dvou stran zajištění průtoku nejméně 2x 15 l/s a zásoba vody musí pokrýt
potřebu vody na dobu 60 minut. Pro tunely delší než 1000 m se požaduje zajistit průtok 2x 15 l/s
a zásoba vody musí pokrýt potřebu vody na dobu 120 minut. Vodovod je navržen jako
nezavodněný. Oba tunelové vodovody budou napájeny z jedné nádrže požární vody pomocí
jedné čerpací stanice. Dostatečná zásoba požární vody bude kontrolována řídicím systémem,
doplňování bude přípojkou z vodovodní sítě.

B.II.3. SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE
Období výstavby
Surovinové zdroje
Surovinové zdroje potřebné pro výstavbu budou odpovídat charakteru a rozsahu stavby. Pro
výstavbu záměru budou třeba jednorázově především suroviny do konstrukčních vrstev vozovky
a pro výstavbu tunelů. Jedná se o následující suroviny:
•

kamenivo, štěrkopísky, asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek

•

kamenivo, štěrkopísky pro betonové konstrukce

•

cement a přísady do betonů

•

ocel, železobeton, atd.

•

prefabrikáty, potrubí

Dále vzniknou při výstavbě nároky především na:
•

zeleň, stromy a keře určené k výsadbě

•

materiály pro bezpečnostní zařízení silnice (dopravní značky, zábradlí aj.)

•

materiály pro přeložky a ochranu vedení inženýrských sítí.

•

nátěrové hmoty, izolační materiály, kabely

•

pohonné hmoty, oleje, maziva pro provoz staveništní mechanizace a obslužné dopravy

Kubatury jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny v navazující PD. Jedná se
o materiály, které z hlediska charakteru a množství nebudou představovat významné zatížení
životního prostředí. Vyjma zemin do násypů nebudou předmětem místních zdrojů, stavební
materiály budou zajišťovány běžným způsobem.
V případě zemních prací budou pro potřebné násypy maximálně využity materiály získané
odtěžením terénních zářezů a tunelů. Z bilance zemin vyplývá významný přebytek zeminy (až
2,6 mil. m3). To je dáno vedením hlavním trasy v zářezu a dvěma tunelovými úseky.
Na staveništi budou ponechány vhodné zeminy do konstrukcí komunikací, zásypů a násypů,
zásypu tunelů. Pro snížení přebytků lze uvažovat také využití pro případné terénní úpravy (zemní
valy, modelace terénu). Vhodnost výkopové zeminy pro násypová tělesa či případně terénní
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úpravy (přistoupí-li se k jejich realizaci) určí inženýrsko-geologický průzkum v navazující PD
(stavební kámen, netříděný lomový kámen, vhodné zeminy a podmíněně vhodné). Dle archivních
podkladů bylo přibližně 47 % materiálu z celkového množství přebytku zeminy stanoveno jako
vhodné materiály.
Elektrická energie
Při výstavbě vzniknou nároky na odběr elektrické energie na staveništi, jejíž odběr je
předpokládán z veřejné distribuční sítě. V místech bez možnosti připojení na odběrná místa
budou využity mobilní dieselagregáty.
Přesná kvantifikace spotřeby elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele na
základě znalosti použitých technologií a mechanizmů.
Období provozu
Surovinové zdroje
Během provozu vzniknou nároky na pohonné hmoty, oleje a maziva pro mechanizmy údržby
komunikace a v zimním období dále na posypový materiál. S ohledem na tunely je nutno
uvažovat také pohonné hmoty pro dočasné zajištění funkčnosti osvětlení a odvětrání tunelů při
výpadku elektrické energie pomocí záložních dieselagregátů. Při případných opravách povrchu
komunikace se bude jednat o obalovanou živičnou směs.
Spotřeba pohonných hmot uživatelů bude úměrná intenzitě dopravy, tato spotřeba by se však
odehrávala víceméně stejně na jiných úsecích silniční sítě v nulové variantě.
Souhrnně provoz záměru nevyvolá žádné podstatné nároky na surovinové zdroje.
Elektrická energie
V období provozu jsou nároky na elektrickou energii dány zejména veřejným osvětlením
komunikací a tunelů a systémem odvětrávání tunelů. Dále se jedná o protipožární systémy a
systémy telematiky (SOS, DIS, meteostanice, mýtné portály, měření rychlosti, kamerový dohled,
automatické sčítání rychlosti). Nároky na el. energii generuje také údržba technického vybavení
tunelů.
Přesná spotřeba bude stanovena v navazujících stupních projektové dokumentace. Nebude se
jednat o spotřebu, která by znamenala zátěž pro životní prostředí.

B.II.4. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST
Biologickou rozmanitostí se dle Evropské agentury pro životní prostředí [47] rozumí pestrost
ekosystémů (přírodního kapitálu), druhů a genů v jednotlivém prostorovém měřítku (na celém
světě či v určitém stanovišti). Dle Úmluvy o biologické rozmanitosti je biodiverzita chápána jako
rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích.
Koridor stavby se dotýká zejména polních ekosystémů a ekosystémů zastavěného území
(zahrádky, ovocné sady, opuštěná lada). Tyto ekosystémy představují v lokálním měřítku i
z pohledu širších vztahů ekosystémy běžné a v krajině četně zastoupené. Jejich dotčení je tak bez
zásadních nároků na biodiverzitu zájmového území. Zájmové území, charakterizované jako
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příměstská krajina, se vyznačuje nízkou biodiverzitou i geodiverzitou, bez významnějších
přírodních hodnot. Ty jsou vztaženy ke skalnatým srázům kaňonu Vltavy na východním okraji
koridoru stavby.
Do přírodně hodnotných částí skalnatých partií údolí Vltavy, kde jsou mimořádné hodnoty
indikované přítomností zvláště chráněných území, koridor stavby přímo nezasahuje. Pouze MÚK
Rybářka je navržen v prostoru vyhlášeného ochranného pásma Přírodní památky Sedlecké skály,
která je ke stavbě nejbližším zvláště chráněným územím. V těsné blízkosti východního konce
stavby dále vybíhá také jihovýchodní okraj Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí.
Prakticky v prostoru PP Sedlecké skály je vymezena Evropsky významná lokalita Kaňon Vltavy
u Sedlce, CZ0110154. Tato nespojitá lokalita zahrnuje nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy
(na levém břehu Baba, Podbabské skály, Sedlecké skály, na pravém břehu Podhoří a Zámky).
Na prudkých skalnatých srázech nad Vltavou se vytvořila xerotermní společenstva skalních stepí
různých typů a křovin, které jsou předmětem ochrany EVL.
O celkovém stavu ekosystémů vypovídá koeficient ekologické stability (KES), jehož velikost je
v zájmové území dána mírou zastavěných ploch a mírou zornění volné krajiny. Hodnota KES mezi
0,1 – 0,3 vypovídá o nadprůměrně využívaném území, se zřetelným narušením přírodních
struktur; hodnoty v intervalu 0,3 – 1,0 vypovídají o intenzivně využívané krajině, zejména
zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich
značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie.
Tab. 12 KES na území dotčených katastrálních území [68], [29]
Katastrální území
Přední Kopanina
Nebušice
Lysolaje

KES
0,25 – 0,50
0,50 – 1,00
0,25 – 0,50

Katastrální území
Horoměřice
Suchdol
Sedlec

KES
0,26
0,50 – 1,00
0,50 – 1,00

Dotčené plochy, zábory stanovišť (ovlivnění druhů a ekosystémů)
Dle mapování biotopů AOPK ČR [38] se v trase SOKP 518 přírodní biotopy nevyskytují. Záměrem
budou dotčeny plochy orné půdy, v zastavěné části Suchdola plochy sídel – městská zeleň,
zahrádky, opuštěné neudržované plochy pod vedením vysokého napětí.
V těsném sousedství východního konce, v trase mostu přes Vltavu, který je součástí stavby 519
(není předmětem předkládaného záměru), se na skalnatém srázu kaňonu Vltavy nachází
mozaiky křovin, biotop K4A (porosty se skalníky), S1.2 (štěrbinová vegetace silikátových skal a
drolin), T3.1 (skalní vegetace s kostřavou sivou) a T6.1B (acidofilní vegetace efemér a sukulentů,
porosty bez převahy netřesku výběžkatého). Všechny tyto biotopy jsou předmětem ochrany jako
Naturové biotopy (EVL Kaňon Vltavy u Sedlce).
Druhy a ekosystémy, které se nacházejí v zájmovém území, jsou popsány v kap. C.2.7.
Vyhodnocení potenciálních vlivů dle jednotlivých složek je obsahem dílčích kapitol části D.1.
Znečišťování záměrem
Znečišťování záměrem je dáno zejména ve spojitosti s abiotickými složkami (ovzduší, půda, voda,
horninové prostředí), které jsou v přímé vazbě se složkami biotickými a které spoluvytvářejí
místní ekosystémy.
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Provoz záměru bude generovat znečištění okolního prostředí v míře obvyklé pro všechny dálniční
stavby. Vlivy z běžného provozu na ovzduší a půdy jsou jen těžko eliminovatelné,
bezpodmínečně však musí být plněny legislativou stanovené limity. V případě havárií je
minimalizace následků dosaženo důsledným dodržováním havarijního plánu stavby. V samotném
technickém řešení jsou již zakomponována opatření pro snížení rizik havárií (bezpečnostní
systémy) a pro snížení následků havárií. Eliminace vlivů na vody je dobře řešitelná jak pro běžný
provoz, tak pro havarijní situace. Odvodnění bude realizováno kanalizačním systémem
s bezpečnostními prvky (dešťové usazovací nádrže s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska
kvalitativního).
V období výstavby lze očekávat znečišťování okolního prostředí v rozsahu odpovídajícímu
charakteru stavby, stejně jako u staveb obdobného rozsahu. Je nutné pracovat s moderními
technologiemi, klást důraz na kompenzační opatření, dodržování legislativou stanovených limitů
a minimalizaci nadbytečných záborů. V případě havárií je nutno bez prodlevy postupovat dle
havarijního řádu.
Znečišťování a potenciální rizika havárií jsou vyhodnoceny v kapitoly D.1., kde jsou popsány vlivy
na složky biotické i abiotické.
Rozvíjení zelené a modré infrastruktury
Záměr nezasahuje do žádné vodní plochy, nekříží žádné vodní toky, ani sám o sobě nezahrnuje
návrh vodních ploch (pouze retenční nádrže Horoměřice a Suchdol-Výhledy, které jsou navrženy
jako suchý poldr).
Záměr prakticky nezasahuje do žádné ucelené plochy zeleně ani do lesa. Pouze na jižním konci
přivaděče Rybářka, v místech napojení na ul. Kamýckou, jsou okrajově dotčeny pozemky určené
k plnění funkce lesa. Místně je dotčena krajinná liniová zeleň v podobě doprovodných alejí
místních komunikací a polních cest. Z hlediska biodiverzity nabývají na hodnotě také remízky
v polích či zahrádky, zarůstající sady a neobhospodařované pozemky v koridoru stavby na
Suchdole.
Trasa SOKP 518 kříží dva lokální biokoridory, které jsou vedeny podél polních cest bez výraznější
podpory přírodních prvků (biokoridory jsou nefunkční). V případě biokoridoru v km 32,0 bude
zachování jeho funkčnosti zajištěno návrhem biomostu přes trasu dálnice. Mostní objekt v km
33,9, kde dochází ke křížení s druhým biokoridorem, není koncipován jako biomost. Přesto by ale
nemělo být v budoucnu znemožněno zajištění případné funkčnosti tohoto biokoridoru, neboť
nová komunikace nepřekročí limitní hodnotu pro přípustné přerušení. Pro podpoření jejich
funkčnosti je možno přijmout opatření v podobě odpovídajícího ozelenění mostů s příslušnou
návazností na okolní krajinu.
V navazujícím stupni PD bude zpracován návrh vegetačních úprav, které podpoří začlenění
stavby do krajiny a zakomponují opatření k podpoře biodiverzity. Při využití autochtonních
dřevin, které pokud se již v území nevyskytují, přispějí k navýšení počtu rostlinných druhů
v území, ke zvýšení ozeleněné plochy a případnému zvýšení biodiverzity v území. Návrh
vegetačních úprav musí zohlednit také charakter příměstské krajiny a podpořit funkci všech
přírodních a polopřírodních prvků a zapojit je jako součást zelené infrastruktury. Tedy při jejich
návrhu klást vysoký důraz na propojenost, prostupnost a multifunkčnost.
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Udržitelné využívání přírodních zdrojů.
Surovinové a energetické zdroje, které budou potřeba pro výstavbu a provoz, jsou uvedeny
v kap. B.II.3. Lze konstatovat, že výstavba ani provoz záměru nebudou znamenat žádná rizika pro
udržitelné využívání přírodních zdrojů.

B.II.5. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
B.II.5.1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Období výstavby
V této počáteční fázi projektové přípravy záměru není organizace či technologie výstavby přesně
stanovena. V dalším stupni projektové dokumentace budou zpracovány Zásady organizace
výstavby, kde bude specifikována etapizace výstavby a vyvolaná doprava - staveništní, objízdné a
přepravní trasy (nákladní doprava vyvolaná stavbou na veřejných komunikacích). Na základě
zkušeností z obdobných staveb lze však vyvodit dále uvedené.
Výstavba záměru bude probíhat převážně mimo stávající silniční síť. Potřeba rekonstrukce či
přeložek bude vyvolána na jistých částech křižujících, případně i přilehlých stávajících komunikací
nižšího řádu, a polních cest.
Tab. 13 Komunikace a polní cesty křižující hlavní trasu SOKP a přivaděč Rybářka
Staničení

Značení

Popis

31,201

Ul. K Tuchoměřicům

Propojuje Přední Kopaninu a Nebušice.

32,037

Polní cesta K Háji

32,501

III/2404

33,901

Polní cesta V Oříškách

34,385

II/240

Silnice zajišťující propojení mezi Horoměřicemi a Prahou.

35,208

III/2403

Silnice zajišťující propojení mezi Horoměřicemi a Lysolaji.

36,45

II/241

Polní cesta od lesa SV od Přední Kopaniny k Nebušicím.
Propojuje silnici I/7 (lokalita na Padesátníku) s Horoměřicemi.
Propojuje Horoměřice s Nebušicemi.

Silnice spojující středočeské obce s Prahou od Suchdola na Statenice.

Od km 36,8 Ulice v prostoru Suchdola Jedná se např. o ul. Na Mírách, Suchdolská, K Drsnici, Na Rybářce.

• Nároky na objízdné trasy se prakticky nepředpokládají. Postup výstavby stavby SOKP 518
Ruzyně – Suchdol je navržen tak, aby byla zachována doprava na komunikacích křižujících se se
stavbou a byla tak zachována maximální obslužnost území. Střety jsou řešitelné prakticky bez
objízdných tras, pouze místního rozsahu, výstavbou provizorních komunikací, etapizací výstavby
či lokálními objížďkami. V době realizace přeložek dotčených komunikací budou zřízeny
souběžné provizorní komunikace či kyvadlový provoz.
• Největší nároky s dočasným navýšením provozu budou vznikat v důsledku přepravy
stavebních materiálů a zejména odvozu vytěžené zeminy. Z technického řešení stavby vyplývá
významný přebytek zeminy (až 2,6 mil. m3). Na staveništi budou ponechány vhodné zeminy do
konstrukcí komunikací, zásypů a násypů, zásypu tunelů. Pro snížení přebytků lze uvažovat také
využití pro případné terénní úpravy (zemní valy, modelace terénu). Bude upřesněno v následující
PD. Podrobněji je bilance zemin rozvedena v kap. D.1.6. Pro minimalizaci staveništní a přepravní
dopravy související s odvozem přebytečné zeminy je možno využít lodní dopravu s přepravou
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

58

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

výkopu přes systém šachet a štol z horních partií Suchdola do údolí k řece Vltavě. Nabízí se tak
výrazně širší možnosti využití přebytku zemin, ať již na jiných stavbách, či uložení na skládky
v širším okolí, tedy nejen ve vazbě na nejbližší okolí po silniční síti, ale také např. v okresech
Mělník, Mladá Boleslav apod.
• Jako přepravní a přístupové trasy na staveniště budou využívány komunikace stávající
dopravní sítě. V maximální míře bude využíván prostor staveniště, vlastní trasa nové komunikace
a manipulační pruhy. Přesné stanovení přístupových tras pro dovoz stavebních materiálů či
odvoz přebytečných zemin ze stavby nelze definitivně v rámci procesu EIA stanovit, neboť nejsou
známi konkrétní zhotovitelé jednotlivých částí stavby. Na základě procesu EIA lze však definovat
podmínky, na základě kterých lze průjezdy zejména přes zastavěné části akceptovat (např.
maximální denní intenzity nákladní dopravy, max. přípustná rychlost apod.). Musí být zajištěna
údržba úseků silniční sítě, které budou využívány jako příjezdové komunikace na staveniště, po
dokončení výstavby zajistit uvedení alespoň do původního stavu.
Období provozu
•

Organizace stávající cestní sítě

V nutné míře budou upraveny cesty křižující SOKP viz Tab. 13. Organizace dopravy v ul.
K Tuchoměřicům, na sil. III/2404 a sil. III/2403 nebude prakticky nijak zásadně změněna, přes
hlavní trasu jsou vedeny nadjezdy.
Silnice II/240 bude napojena na SOKP prostřednictvím MÚK Horoměřice, samotná silnice je přes
hlavní trasu převedena nadjezdem.
Silnice II/241 (ul. Kamýcká) bude na SOKP napojena prostřednictvím MÚK Suchdol, přes hlavní
trasu bude přecházet po povrchu přes tunelovou část trasy (tunel Suchdol). Na jižním okraji
Suchdola je na ul. Kamýckou napojen přes úrovňovou křižovatku řízenou SSZ přivaděč Rybářka
(v rámci DIP bylo organizační řešení této křižovatky upraveno na základě modelových výstupů
dopravní prognózy – viz níže).
•

Dopravní zatížení

Předkládaný záměr jakožto liniová stavba silničního charakteru, zařazená jako dálnice D0,
s sebou přinese zásadní vliv s poměrně dalekosáhlým dopadem na rozložení dopravy na stávající
silniční síti. Dobudování severozápadního segmentu SOKP ovlivní rozložení dopravní zátěže na
významných dopravních tepnách v téměř celé Praze a přilehlé severozápadní oblasti
Středočeského kraje.
Dopravně inženýrské podklady byly pro potřeby předloženého Oznámení zpracovány
pro střednědobý výhled roku 2030 TSK hl. m. Prahy, a.s. (Úsek dopravního inženýrství) a
pro dlouhodobý výhled období 2040+ IPR hl. m. Prahy a jsou přiloženy jako samostatná příloha
B.1. Tyto dopravní prognózy je nutno vnímat jako předběžné, jsou vyhotoveny na základě stavu
rozpracovanosti záměru v době zpracování oznámení a budou do dalšího stupně (dokumentace
EIA) dále upřesněny, i na základě nově vyvstalých skutečností zjištěných v rámci zjišťovacího
řízení. Jejich vypovídací hodnota je však pro hodnocení vlivů v rámci předloženého oznámení
dostačující. Případnou budoucí odchylku lze očekávat jen malou bez podstatného dopadu na
hodnocení vlivů.
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STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED, ROK 2030
Prognóza dopravy od TKS hl. m. Prahy, a.s. byla sestavena pro 3 základní stavy:
A – stávající stav (rok 2018)
B.1 – střednědobý výhled rok 2030, nulová varianta (stav bez záměru)
B.2 – střednědobý výhled rok 2030, aktivní varianta (stav se záměrem a úsekem 519, tedy
SOKP 518 + 519).
V příloze B.1 je popsána uvažovaná komunikační síť. Pro období roku 2018 odpovídá
komunikační síť v širších vztazích současnému rozsahu, při standardním provozu bez uzavírek.
Uspořádání komunikační sítě ve střednědobém výhledu roku 2030 v nulové variantě zahrnuje
níže uvedené celoměstsky významné komunikace a další komunikace v blízkosti záměru (nejsou
součástí záměru):
-

D0 PO 511, (Modletice - Běchovice) a přeložka silnice I/12 (Běchovice – Úvaly),

-

zkapacitnění D0 PO 510 (Běchovice – Satalice) na 3+3 jízdní pruhy,

-

zkapacitnění D0 PO 515 (Slivenec – Třebonice) na 3+3 jízdní pruhy,

-

Radlická radiála,
dálnice D3,
přeložka silnice I/7 (ul. Lipská) a přestavba MÚK Aviatická (lokalita Na Padesátníku, napojení
Letiště Václava Havla Praha),

-

přeložka silnice II/240 a II/101, tzv. Aglomerační okruh, v úseku D7 – D8,
přeložka silnice I/16 (severní obchvat Slaného, již rozestavěno),

-

přeložka ul. K Ládví – Dopraváků,
obchvat Březiněvsi,
zkapacitnění MÚK Zdiby.

Naopak ve střednědobém výhledu 2030 nejsou v provozu stavby:
- Pražský okruh PO 520 v úseku D8-D10,
- Městský okruh v úseku Pelc-Tyrolka - Balabenka - Štěrboholská radiála,
-

Břevnovská a Vysočanská radiála (úsek Balabenka – Kbelská).

V aktivní variantě (se záměrem) ve střednědobém výhledu roku 2030 jsou navíc zahrnuty stavby
518 a 519 SOKP, včetně navazujících přeložek a přivaděčů. Jak je v úvodu oznámení uvedeno,
předložený záměr zahrnuje stavbu 518 SOKP, do provozu však bude uveden současně se stavbou
519 jakožto neoddělitelné stavební celky. Proto ovlivnění komunikační sítě generují obě stavby
zároveň a v této kapitole jsou tedy pojednány společně, ačkoliv stavba 519 není součástí
předloženého záměru.
Ze zmíněných přivaděčů se jedná o Přivaděč Rybářka a Čimický přivaděč. Je doplněn také Čimický
sběrač (úsek Spořická – Dopraváků), k jehož výstavbě není v nulové variantě pádný důvod.
V aktivní variantě bylo dále zohledněno zkapacitnění průpletového úseku na D8 resp. Prosecké
radiále mezi MÚK Zdiby a MÚK Březiněves.
U Přivaděče Rybářka je v rámci DIP oproti podkladové technické studii [1] na základě modelových
výstupů zohledněn posun jižního portálu jižním směrem (prodloužení tunelu), takže ulice
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Kamýcká od Sedlce plynule přechází do tunelu Rybářka a směr Sedlec <-> Suchdol je napojen
bezkolizně přímými větvemi kolem portálu tunelu. Naopak směr Suchdol <-> tunel Rybářka není
umožněn. Uvedený odklon hlavního směru od Sedlce do tunelu Rybářka umožní zahrnout ul.
Kamýckou přes Suchdol do již existující zóny 30 km/hod v Suchdole, což bylo v dopravním
modelu zohledněno.
Základní principy a podklady pro zpracování dopravního modelu jsou popsány v příloze B.1., kde
jsou také uvedeny detailní výstupy DIP. Intenzity automobilové dopravy jsou zobrazeny na
kartogramech jako obousměrné intenzity v počtech všech / z toho nad 3,5 t vozidel za 24 hodin
průměrného pracovního dne, zaokrouhlené u všech vozidel na stovky a u vozidel nad 3,5 t na
desítky vozidel. V kartogramech nejsou zahrnuty počty jízd autobusů PID, které jsou uvedeny
v samostatných přílohách DIPu. Předpokládané dopady realizace staveb SOKP 518 a 519 jsou pak
ilustrovány v rozdílových kartogramech.

Obr. 8 Schéma nadřazené komunikační sítě

ZÁVĚRY dopravně inženýrské prognózy pro střednědobý výhled:
- Ve výhledovém období v roce 2030 dojde oproti současnému stavu téměř na celé
komunikační síti k nárůstu intenzit dopravy z důvodu rozvoje území a zvýšení celkového
objemu dopravy.
- Zprovoznění Pražského okruhu, a zejména staveb 518 a 519, představuje významnou změnu v
nabídce dopravního systému, a to jak po stránce kvantitativní (kapacitní šestipruhová
komunikace dálničního typu), tak po stránce kvalitativní (nové propojení obou břehů Vltavy
v severní části města, kde doposud citelně chybí).
- Vlivem zprovoznění tohoto úseku lze očekávat nárůst dopravního výkonu o cca 770 tis.
vozokilometrů za den, což představuje nárůst o 1,9 % na celém modelovém území Prahy a
aglomeračního pásma.
- Z tohoto množství přibližně 2/3 připadají na nové příležitosti a propojení (v současném stavu
cestující cestu mezi severozápadem a severovýchodem města kvůli špatnému spojení
nevykoná a hledá si cíl své cesty jinde) a 1/3 připadá na přesun jízd mezi stejnými zdroji a cíli
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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na výhodnější trasu (rychlejší, ale delší) po nadřazené komunikaci, tedy žádoucí přesun
dopravního výkonu z ostatních ulic na nadřazenou komunikační síť.
- Největší změna je logicky na hlavní trase SOKP, kde je celá intenzita vykázána jako nárůst.
- Dále dochází ke zvýšení intenzity dopravy na navazujících nadřazených komunikacích,
zejména na stávajících úsecích Pražského okruhu 516 a 517 (Třebonice – Řepy - Ruzyně), na
Prosecké radiále a na Kbelské ulici (tam však navýšení již naráží na kapacitní možnosti).
Zvýšení intenzity je možné zaznamenat také na přivaděčích (Rybářka, Čimický přivaděč a
sběrač) a na některých dalších komunikacích v návaznosti na navržené MÚK.
- Žádoucí snížení intenzity dopravy je patrné zejména na území Dejvic, Bubenče, Střešovic, na
ul. Evropské, Střešovické, Karlovarské, v Bubenečském tunelu tunelového komplexu Blanka, v
ul. V Holešovičkách a jiných částech Hl. m. Prahy.

Obr. 9 Rok 2030 - vliv zprovoznění SOKP úseku 518 a 519, výřez okolí 518 (detailně viz příloha B.1)

V tabelované formě jsou v Tab. 14 uvedeny hodnoty prognózované dopravní zátěže pro vybrané
úseky SOKP 518 a nejbližší navazující či významně ovlivněné komunikace. Kompletně jsou vlivy
realizace záměru zřejmé z rozdílových kartogramů v příloze B.1.
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Tab. 14 Obousměrné intenzity dopravy na vybraných úsecích, stávající stav a střednědobý výhled, 0-24h
prům. pracovní den, všechna vozidla / z toho nad 3,5 t (mimo BUS PID)
Komunikace

Stávající stav
2018

Úsek (popis dle mapy)

Stav 2030 nulová
varianta

Stav 2030 aktivní
varianta

Všechna Nad 3,5t Všechna Nad 3,5t Všechna Nad 3,5t
SOKP 518

MÚK Př. Kop. – MÚK Horoměřice

-

-

85 300

10 050

SOKP 518

MÚK Horoměřice – MÚK Suchdol

-

-

85 500

9 860

SOKP 518

MÚK Suchdol – MÚK Rybářka

-

-

84 900

9 800

Přivaděč
Rybářka

MÚK Rybářka - Kamýcká

-

-

9 400

700

I/7 (Praž. okruh)

Do Horoměřic - Drnovská

D7

74 700

7 520

94 000

8 800

119 700 14 620

45 200

5 740

49 100

5 150

55 700

5 650

5 000

200

5 300

310

2 000

50

II/240 (Velvarská v Horoměřicích)– 10 200
K Tuchoměřicům

830

10 700

670

1 800

40

MÚK Kněževes–MÚK Středokluky

K Tuchoměřicům K Prelátům – K Juliáně
III/2404
II/240
(Velvarská)

Revoluční – Truhlářka / MÚK
Horoměřice

7 600

320

6 700

250

10 600

580

III/2403
(Revoluční)

Velvarská – K Vodárně

3 000

50

3 000

50

2 500

70

II/241 (Kamýcká)

Severně od Suchdola po ul.
Dvorská / MÚK Suchdol

12 100

570

12 300

540

14 200

390

II/241 (Kamýcká) Internacionální – Suchdolská /
přivaděč Rybářka

13 800

630

13 200

510

8 500

250

II/241 (Kamýcká) Suchdolská / přivaděč Rybářka –
K Vinici

15 400

710

14 700

580

18 600

990

23 600

2 910

20 200

1 640

Přeložka II/240

U Špejcharu - MÚK Kněževes

Evropská

Drnovská - Vlastina

34 000

1 830

34 100

1 670

25 100

1 190

Evropská

Na Pískách - Gymnasijní

30 600

1 280

30 400

990

23 300

820

Bělohorská

Radimova - Ankarská

36 400

1 960

35 100

1 650

32 400

1 1140

Karlovarská

Drnovská – Na Hůrce

38 400

2 420

37 600

2 570

33 500

2 160

Střešovická

Patočkova – V Průhledu

16 800

490

15 200

510

10 600

230

78 000

2 980

77 100

2 510

63 200

1 540

Bubeneč. tunel

-

SOKP 517

MÚK Ruzyně – MÚK Řepy

66 200

7 570

88 100

9 190

110 400 14 230

SOKP 516

MÚK Řepy – MÚK Třebonice

77 800

10 240

99 400

12 400

110 800 15 030

Legenda:
Úsek komunikace v zástavbě

77 800

Nárůst oproti nulové var.

63 200

Pokles oproti nulové var.

OVLIVNĚNÍ JIŽNÍHO SEGMENTU SOKP
Na základě podkladů poskytnutých TSK-ÚDI lze uvést předpokládaný vliv zprovoznění SZ části
okruhu na jižní segment SOKP. Při zprovoznění úseků 518 a 519 je vliv na vozidla celkem na
jižních komunikačních tazích minimální, zpravidla pokles do 5 %. U vozidel nad 3,5 t lze
očekávat na Radlické radiále a jihovýchodní části SOKP (úseky 512 a 511 mezi dálnice D3 a D11)
snížení intenzity o cca 20 %; a na Jižní spojce, Štěrboholské radiále a jihozápadní části
Pražského okruhu (úseky 515, 514, 513 mezi dálnicemi D5 a D3) snížení intenzity do 10 %.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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VLIVY (NE)EXISTENCE ÚSEKU SOKP 520
V aktivní variantě pro střednědobý výhled roku 2030 není uvažováno s úsekem SOKP 520, což
dle modelových výstupů DIP představuje z hlediska řešeného zájmového území zatíženější
variantu (zejména pro severovýchodní část, která je zájmovým územím pro stavbu 519) a
předložené hodnocení je tak provedeno na straně bezpečnosti.
Dopravní zatížení samotného Pražského okruhu po zprovoznění stavby 520 vzroste. Na úseku
518 je prognózován mírný nárůst do cca 6 – 9 %. Na úseku 519 je nárůst o něco vyšší, za MÚK
Březiněves se pohybuje okolo 20 %. Avšak z pohledu zatížení dopravní sítě širšího území,
komunikací vedoucí v zástavbě, znamená stavba 520 zlepšení situace. Tedy scénář bez
existence úseku 520 je scénářem zatíženějším.
Na levém břehu Vltavy, který je zájmovým území pro stavbu 518, se (ne)existence úseku 520
neprojeví nijak zásadně významně. Po zprovoznění stavby 520 dojde k mírnému navýšení
dopravních intenzit na komunikacích zajišťujících propojení SOKP se sousedící středočeskou
oblastí (tedy ve směru na Velké Přílepy a dále). V absolutních číslech se jedná o malé hodnoty
v řádu stovek. Naopak mírné snížení dopravního zatížení komunikací je očekáváno ve směru od
SOKP do Prahy a v přilehlé části Prahy (Praha 6).
Jiná je ovšem situace na pravém břehu Vltavy, který je zájmovým územím pro stavbu 519. Zde
se zprovoznění úseku 520 projeví na zatížení dopravní sítě výrazněji a to jejím odlehčením.
Stavba 518+519 bez stavby 520 znamená přitížení pro oblast Zdib, Dolních Chaber, Čimic,
Kobylis a Ďáblic. Dále se významně dotýká Čakovic, Třeboradic a Letňan. Nejvíce přitíženými
úseky jsou z pohledu stavby 519 ulice Spořická, Ústecká, Horňátecká, Žernosecká. Dále je velmi
výrazně přitížena ulice Cínovecká, Ďáblická a Kostelecká (potažmo Cukrovarská).
Tabulka Tab. 14 ve vybraných profilech dokladuje změnu zatížení dopravní sítě ve scénáři 518
+519 + 520 oproti stavu 518+519 bez 520. Byla sestavena na podkladě podpůrných podkladů
poskytnutých Technickou správou komunikací hl. m. Prahy. a.s.
Tab. 15 Vlivy zprovoznění úseku SOKP 520 na rozložení dopravních zátěží – vybrané profily
Oblast

Komunikace

Stav 518 + 519 + 520 oproti stavu bez 520, rok 2030

Horoměřice

Velvarská

+11 %

Suchdol

Kamýcká

+5%

Čs. armády

-5%

Evropská

-2 %

Spořická

- 15 %

Ústecká

+38 %

Horňátecká

- 19 %

Žernosecká

- 21%

Cínovecká

- 28 %

Ďáblická

- 13 %

Kostelecká

- 35 %

Cukrovarská

-41 %

Schoellerova

- 66 %

Za Tratí

- 55 %

Dejvice
Dolní Chabry
Kobylisy
Ďáblice

Čakovice
Třeboradice
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Letňany

Veselská

- 45%

Toužimská

- 52 %

Kbelská

-9%

Kolbenova

- 21 %

DLOUHODOBÝ VÝHLED, OBDOBÍ 2040+
Prognóza dopravy od IPR hl. m. Prahy byla sestavena pro jeden základní stav:
C – rok 2040+ (2050), aktivní varianta – stav se záměrem
Nejde o konkrétní rok, ale o období, kdy by mohly být výhledové dopravní stavby dokončeny.
Scénář je založen na základním modelu dlouhodobého výhledu, platného ÚPSÚ hl. m. Prahy,
respektující příslušné ZÚR modelového území, tedy Prahy a Středočeského kraje, upravený dle
aktuální projektové varianty.
Uspořádání komunikační sítě v zájmové oblasti:
- dokončení PO 520 (Březiněves – R10, 3+3 jp), včetně přivaděčů, D011**
- zkapacitnění D8 (po MUK Zdiby, 4+4 jp) – včetně direktních ramp z a do centra Prahy
- přeložky a MUK na úsecích I/9 (D017 - D020 Zdiby - Mělník)**
- přeložky silnice II/101 a II/240 (D057 - D058 Tuchoměřice – Chvatěruby, vč. MUK)**
- přeložky úseků II/101 (D059 – D062 Kostelec - Chvatěruby)**
- úseky II/244 (D 177 Mratín - Přezletice)**
- MÚK Odolena Voda (D8), D006**
- úprava, rekonstrukce D7 vč. přestavby či nových MÚK (R7, Aviatická), D010**
- stavba SV 1 – Čimický přivaděč, ***
- stavba SV 2 – východní obchvat Březiněves, a zklidněni původní II/243, ***
- stavba SV 5 – propojeni Toužimská – Veselská – D0 520, ***
- silnice II/608 (ulice Ústecká a Pražská) 1+1 jp (tramvajová trať)
- bez napojení Ďáblická, Na Hlavní s D0
Uspořádání komunikační sítě mimo zájmovou oblast:
- dokončení PO 511 (D1 – Dubeč)
- zkapacitnění PO 510, 515
- zkapacitnění D11, vč. MÚK Beranka
- dokončení východní časti MO (MUK Pelc-Tyrolka až MÚK Rybníčky), vč. návazných komunikací
- dokončení Libeňské spojky
- přestavba ulice Kbelské na MÚK s Kolbenova a Poděbradská
- dokončení D3, včetně zapojeni na PO
- dokončení Vestecké spojky (Vestec II/603 – Újezd D1)
- dokončení D35 v plné délce
- dokončení D4, D6
- přeložka úseků I/12 (MÚK Běchovice, Dubeč – MÚK Tuklaty), včetně přivaděčů
- přeložky I/16, D032**
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-

přeložky úseků II/101, II/240, I/61 aj. v koridoru „aglomeračního okruhu“ (v rámci kraje dle ZÚR
Stč. kraje)

-

humanizace severojižní magistrály (na 2+2 průběžné pruhy)

-

soubor staveb C XX (Jarovská spojka, páteřní komunikace VRÚ Holešovice – Bubny Zátory, most
Holešovice–Karlín, komun. propojení Čiklova – Křesomyslova – Otakarova – U Plynárny aj.) ***

-

soubory staveb JZ XX (Radlická radiála, zkapacitněni křižovatkového uzlu Rozvadovská spojka –
Řevnická, MÚK Peluněk (R4), propojení Strakonická – Mezichuchelská aj.)***

-

soubory staveb SZ XX (komunikační propojeni Evropská - Svatovítská, Drnovská - Dlouhá Míle,
Dlouhá Míle – R6 aj.)

-

soubor staveb JV XX (Hostivařská spojka, východní obchvat Dolních Měcholup, propojeni
Průmyslová – Kutnohorská, Klánovická spojka, Nova Komořanská včetně MÚK s PO, propojení
Českobrodská – Národních hrdinů, východní obchvat Písnice, Kunratická spojka – Dobronická,
Dobronická – Vídeňská, přeložka III/33312 K Říčanům – Přátelství, propojeni I/2 s II/101,
propojení Hornoměcholupská – Fr. Diviše – K Dálnici – K Lipanům, přeložka Novopetrovická,
Mírová – Přátelství, obchvat Pitkovic aj.) ***

-

soubor staveb SV XX (Veselská – Mladoboleslavská, Mladoboleslavská – Vysočanská radiála,
Bohdanečská – Mladoboleslavská, Kostelecká – Veselská, podjezd Harfa, východni obchvat
Březiněvsi, přeložka II/611 k MÚK Beranka, propojeni Ve Žlíbku – MÚK Beranka, Chlumecká –
Božanovská, Ocelkova – Budovatelská, Ve Žlíbku – U Úlu aj.)***

** kód veřejně prospěšné stavby dle ZÚR Středočeského kraje
*** označeni sektorů dle Dopravní záměry na území hl. m. Prahy, kde první dvě písmena označuji sektor, XX pak číslo
stavby v sektoru, ostatní v rámci Středočeského kraje dle seznamu VPS v platných ZUR Stč. kraje (bez rezerv), vč.
aktualizaci

Z pohledu vlivu na dělbu přepravní práce uvažovány v síti HD a kombinované dopravě (výběr):
-

trasa metra D (nám. Miru – Depo Písnice)

-

modernizace železničního spojeni Praha – Kladno, s novou odbočkou na LVH Praha

-

nove železniční zastávky – např. Výtoň, Rajská Zahrada, Zahradní Město

-

nove tramvajové trati – např. TT Podbaba – Suchdol, TT Kobylisy – Bohnice, „východní
tramvajová tangenta“, Dvorecký most

-

prodlouženi tramvajové trati z Kobylis přes Zdiby do Sedlce v koridoru II/608 (prakticky bez
vlivu na dělbu přepravní práce)
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Obr. 10 Schéma nadřazené komunikační sítě v dlouhodobém výhledu

Kartogramy v příloze B.1. pro výhledový stav 2040+ zobrazují celodenní intenzity automobilové
dopravy, zobrazeny jsou obousměrné intenzity v počtech všech vozidel / pomalých vozidel za 24
hodin průměrného pracovního dne, zaokrouhlené na stovky u všech a desítky u pomalých
vozidel. Jízdní souprava se uvažuje jako jedno vozidlo.

Obr. 11 Výhledové období 2040+ (2050), 0-24 h prům.prac. den, výřez okolí 518 (detailně viz příloha B.1)
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Tab. 16 Obousměrné intenzity dopravy na vybraných úsecích, dlouhodobý výhled, 0-24h prům. pracovní
den, všechna vozidla / z toho nad 3,5 t (mimo BUS PID)
Stav 2040+ aktivní varianta

Komunikace

Úsek (popis dle mapy)

SOKP 518

MÚK Př. Kopanina – MÚK Horoměřice

92 400

11 700

SOKP 518

MÚK Horoměřice – MÚK Suchdol

93 100

11 520

SOKP 518

MÚK Suchdol – MÚK Rybářka

93 200

11 480

Přivaděč Rybářka

MÚK Rybářka - Kamýcká

9 200

680

I/7 (Praž. okruh)

Do Horoměřic - Drnovská

125 500

15 290

D7

MÚK Kněževes – MÚK Středokluky

54 800

5 810

K Tuchoměřicům

K Prelátům – K Juliáně

2 300

40

III/2404

II/240 (Velvarská v Horoměřicích)–K Tuchoměřicům

2 600

80

II/240 (Velvarská)

Revoluční – Truhlářka / MÚK Horoměřice

10 900

650

III/2403 (Revoluční)

Velvarská – K Vodárně

2 900

90

II/241 (Kamýcká)

Severně od Suchdola po ul. Dvorská / MÚK Suchdol

14 500

520

II/241 (Kamýcká)

Internacionální – Suchdolská / přivaděč Rybářka

9 100

260

II/241 (Kamýcká)

Suchdolská / přivaděč Rybářka – K Vinici

19 300

970

Přeložka II/240

U Špejcharu - MÚK Kněževes

21 900

1 570

Evropská

Drnovská - Vlastina

20 600

1 090

Evropská

Na Pískách - Gymnasijní

26 800

890

Bělohorská

Radimova - Ankarská

37 000

1 400

Karlovarská

Drnovská – Na Hůrce

6 600

790

Střešovická

Patočkova – V Průhledu

11 200

210

68 900

1 820

Bubeneč. tunel

Všechna

Nad 3,5t

SOKP 517

MÚK Ruzyně – MÚK Řepy

122 000

14 900

SOKP 516

MÚK Řepy – MÚK Třebonice

113 900

15 110

ZÁVĚRY dopravně inženýrské prognózy pro dlouhodobý výhled:
- Rozložení intenzit na celé komunikační síti i v jejím okolí bude ovlivněno nejen zprovozněním
celého Silničního okruhu kolem Prahy, ale také v souvislosti s dalšími stavbami uvedenými
výše (např. Městský okruh, radiály).
- Stejně jako v etapovém stavu je zprovoznění Pražského okruhu významnou změnou nejen v
kvalitativní, ale i kvantitativní nabídce dopravního systému z pohledu automobilové dopravy.
Tedy i z pohledu zátěží a souvisejících dopravních výkonů, na dotčených úsecích je obdobný
poměr výkonů z jízd existujících, volících výhodnější trasu, a jízd nových, plynoucích z nových
příležitostí a propojení, a to 1:1 (v případě D0 518 – 519 je poměr blíže 1:2).
- V rámci zjednodušeného porovnání s teoretickou variantou bez SOKP 518 – 520 je sestavena
tabulka s uvedením vybraných úseků s orientačním přitížením, které potvrdilo obdobné
dopady v časově bližších horizontech. Bez existence severní části okruhu je dokladováno
přitížení jeho jižní části až o cca 2 - 8 %, a zároveň přitížení Městského okruhu o 5 – 15 % na
jihu a až o 20 – 25 % na severu.
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Tab. 17 Orientační přitížení vybraných profilů v dlouhodobém horizontu bez severní části SOKP
Lokalizace

Vozidla všechna obousměrně

Lokalizace

Vozidla všechna obousm.

I/16 (Velvary)

Cca 7 000

MO (jih)

Cca 15 000

II/101

Cca 8 000

PO (jih)

Cca 4 000

MO (sever)

Cca 19 000

radiály

Cca 5 000 – 20 000

Nábřeží (levý a pravý břeh)

Cca 12 000

Místní mimo NKS

Cca Až 10 000

•

Hromadná doprava

Pro hromadnou dopravu je ve zprávě DIP uveden následující komentář.
Ve střednědobém výhledu 2030 budou počty spojů ovlivněny především rozvojem kolejové
veřejné dopravy, kdy železniční a tramvajové spoje nahradí spoje autobusové. V řešeném
prostoru se uvažuje s modernizací železničního spojení Praha – Kladno s odbočkou na letiště,
tramvajovými tratěmi Divoká Šárka - Dědina, Nádraží Podbaba – Suchdol, Kobylisy – Sídliště
Bohnice, Vozovna Kobylisy – Zdiby. Při tom v době zprovoznění staveb 518 a 519 Pražského
okruhu mohou být v provozu jen některé z uvedených kolejových staveb a další mohou být
postupně uváděny do provozu v následujícím období.
V dlouhodobém výhledu 2040+ vychází výhledové počty spojů z koncepce segregace a posilování
železniční dopravy na radiálních tratích, až po hranici kapacity, dle obsazenosti spojů.
Autobusová doprava se uvažuje mírně posílena (5 – 10 %), s důrazem na linkování směřující ke
svozu ke spádovým železničním zastávkám či přestupním uzlům, terminálům, ve struktuře dle
současných jízdních řádů. Zapracovány jsou plánované tramvajové trati, s případnou redukcí
autobusů PID, naopak jsou orientačně zavedeny autobusové linky do rozvojových oblastí.
•

Doprovodné komunikace

Pro období provozu je nutno uvažovat také objízdné trasy, které budou využívány v případě
mimořádných situací na SOKP, při omezení či přerušení provozu daného provozního úseku.
V současné době jsou dálnice vybavovány telematikou, která pomáhá řidiče informovat
o aktuální situaci.
Je zřejmé, že provoz naroste především v bezprostřední blízkosti případných uzavírek, tj. na
přilehlých komunikacích, a dále pak na silnicích II. a III. třídy v blízkosti uzavírky. Aby objízdné
trasy plnily plnohodnotně a bezpečně svou funkci, je nutno přijmout příslušná technická a
organizační opatření pro odstranění kritických míst, která budou identifikována na základě Studie
bezpečnosti a analýzy rizik, která musí být v navazující přípravě aktualizována, včetně uvedení
konkrétních doporučení pro zlepšení objízdných tras. Na jejich základě musí být přijata opatření
pro zajištění odpovídajícího stavebně – technického stavu místních objízdných tras.
•

Železniční doprava

Stavba SOKP 518 není v přímém kontaktu se žádnou železniční tratí. Na východním konci je
v údolí Vltavy podél řeky v souběhu se sil. II/242 vedena dvoukolejná elektrifikovaná trať číslo
091 Praha – Kralupy nad Vltavou, která pokračuje pod č. 090 přes Roudnici nad Labem a Ústí n.
Labem do Děčína. Od roku 2004 je po této trati vedena také příměstská linka Praha-Libeň –
Roztoky u Prahy. Trať byla v roce 2004 modernizována v rámci přestavby 1. tranzitního
železničního koridoru (SRN – Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav – Rakousko).
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Dočasné omezení provozu na této trati lze předpokládat při výstavbě mostu přes Vltavu, který je
součástí navazující stavby SOKP 519, která není součástí předloženého záměru.
Z hlediska širšího území je jižně od ul. Evropská vedena jednokolejná neelektrizovaná železniční
trať Praha - Kladno. V současné době je připravován projekt její modernizace, který je rozdělen
na dvě etapy, přičemž první etapa zahrnuje připojení Letiště Václava Havla Praha (je uvažováno
ve střednědobém výhledu rok 2030).
•

Letecká a lodní doprava

Záměr nezpůsobí přímé ovlivnění letecké dopravy ani Vltavské plavební dráhy.
B.II.5.2 Nároky na jinou infrastrukturu
Inženýrské sítě, ochranná pásma
Záměrem budou dotčeny některé inženýrské sítě a řada ochranných pásem. Veškeré stavbou
dotčené inženýrské sítě budou dle možnosti buď ochráněny, nebo přeloženy do nové trasy tak,
aby byly splněny obecné technické podmínky pro jejich křížení. Před začátkem zemních prací
bude staveniště uvolněno přeložením všech inženýrských sítí křižujících trasu nové komunikace
v nejnutnějším rozsahu. Jedná se o vedení vysokého napětí VVN 110 kV, distribuční rozvody VN a
NN, VTL a STL plynovod, stanici katodické ochrany, dálkové a místní sdělovací kabely, kanalizace,
vodovody, aj. Koridor stavby kříží vodovodní přivaděč Suchdol – Roztoky, odbočku do Horoměřic
a propojení Horoměřice – Suchdol. [10]
Stavební práce a činnosti v ochranném pásmu inženýrských sítí budou prováděny po předchozím
souhlasu správce sítě a dle jím stanovených podmínek.
Ochranná pásma silnic I., II. a III. třídy jsou definována zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, v platném znění.
Ochranná pásma železniční dráhy jsou definována zák. č. 266/1994 Sb., drážní zákon, v pl. znění.
Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o
podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), v § 46.
Ochranná pásma plynárenských zařízení jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), v § 68.
Při křížení nebo souběhu s telekomunikační infrastrukturou je nutno dodržet parametry
stanovené ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
Ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou určena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v pl. znění.
Letecká ochranná pásma. Pro letecké stavby (letiště) se dle zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním
letectví, v pl. znění, zřizují ochranná pásma (OP), která zajišťují bezpečnost leteckého provozu,
spolehlivou funkci leteckých staveb a jejich výhledový rozvoj. Tato OP jsou členěna:
- OP se zákazem staveb
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a) OP provozních ploch letiště - tvar obdélníku s podélnou osou RWY o celkové šířce 600 m a
přesahující konce předpolí o 400 m.
b) OP zájmového území letiště - stanovuje se jako plocha zahrnující pozemky letiště ležící mimo
ochranné pásmo provozních ploch a jako plocha výhledově využitelná pro další výstavbu letiště,
to znamená, že se jedná i o plochy mimo stávající pozemek letiště.
- OP s výškovým omezením: OP vzletového prostoru, OP přibližovacích prostorů, OP vnitřní
vodorovné plochy, OP kuželové plochy, OP přechodové plochy, OP vnější vodorovné plochy
- Dále existují v prostoru letiště následující ochranná pásma: OP proti nebezpečným a klamavým
světlům, OP s omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN, OP ornitologická (vnitřní, vnější),
OP leteckých zabezpečovacích zařízení.
- Ochranné hlukové pásmo kolem letiště představuje opatření, kterým se v souladu s legislativou
řeší překročení hygienických limitů hluku z leteckého provozu

Z ochranných pásem z oblasti ochrany přírody lze uvést ochranné pásmo lesa, které je určeno
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v pl. znění, ve
vzdálenosti 50 m. Do tohoto OP zasahuje stavba 518 ve svém koncovém úseku (Tiché údolí) a
Přivaděč Rybářka (les v Horním Sedlci). Ochranná pásma zvláště chráněných území mohou být
dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění, buď vyhlášená orgánem
ochrany přírody, nebo pokud není vyhlášeno, je to ze zákona území 50 m od hranice ZCHÚ.
Stavba 518 v koncové (východní) části zasahuje do OP PP Sedlecké skály, okrajově také do OP PR
Roztocký háj – Tiché údolí
Ochranná pásma vodních zdrojů jsou dle zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, v pl. znění, stanovena vodoprávními úřady k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní
nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro
zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za rok, nebo zdrojů vody pro
výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody. Předkládaný záměr do žádného OPVZ
nezasahuje.
Hmotný majetek
Pro umístění záměru bude nutno provést demolice, jejichž předpokládaný rozsah je uveden
v kap. B.I.6. Trasa nové komunikace využívá stopu dlouhodobě předurčeného koridoru bez
zásadního dopadu na zástavbu, rozsah demolic tak není nijak významný.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH
B.III.1. REZIDUA A EMISE
B.III.1.1 Ovzduší
Období výstavby
V období výstavby se budou ve vazbě na prostor stavby v omezené míře vyskytovat bodové
zdroje znečištění ovzduší. Stacionární bodové zdroje znečišťování ovzduší mohou představovat
především betonárny a podobná zařízení v okolí stavebních prací. Zda budou při výstavbě
instalovány v rámci stavby, či bude směs dovážena z již existujících výroben, bude známo po
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Pokud budou instalovány obalovny či
betonárny v rámci stavby, budou z dlouhodobého hlediska málo významné, mohou však
významněji ovlivnit krátkodobé koncentrace znečišťujících látek ve svém bezprostředním okolí.
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze považovat záměr zejména v průběhu realizace zemních
prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha plošného zdroje bude přibližně
shodná s rozsahem trvalého a dočasného záboru. Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat
nárůst emisí poletavého prachu. Může se jednat o prašnost vznikající při manipulaci se zeminami
a stavebními materiály (sekundární, resp. resuspendovaná prašnost). Pro případ suché stavební
plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno zkrápění proti nadměrné prašnosti. Při pokládce
živičného povrchu lze očekávat zvýšené uvolňování aromatických uhlovodíků. Případné deponie
výkopového materiálu je nutno umístit v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, aby byl
minimalizován negativní vliv na obyvatelstvo (zejména prašnost).
Jako liniový zdroj znečištění ovzduší lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních
přepravních prostředků převážející zeminy a potřebný stavební materiál. Jako charakteristické
emise související se spalováním pohonných hmot lze uvést emise oxidů dusíku, oxidu uhličitého,
benzenu a prachových částic.
Celkově lze shrnout, že v období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní
prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů
a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a při nakládání se sypkými
materiály. Dalším zdrojem znečišťování budou pohyby nákladních aut po okolních komunikacích.
Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí.
Okamžitý stav ovzduší v době výstavby bude významně souviset s aktuálním počasím a
s jednotlivými fázemi stavební činnosti – provádění zemních prací a pokládky jednotlivých vrstev
vozovky.
Podrobnější vyhodnocení bude provedeno v navazující přípravě záměru na základě
vypracovaného ZOV.
Období provozu
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude hlavní trasa SOKP 518 a trasa přivaděče Rybářka, tedy
automobilová doprava, která produkuje vzhledem k charakteru spalovaných pohonných hmot
široké spektrum emisí.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Mezi plošné zdroje jsou řazeny portály tunelů (Suchdol a Rybářka). Výduchy odvětrání tunelů
tvoří bodové zdroje emisí.
Pro účely tohoto oznámení byla zpracována rozptylová studie (příloha B.3). Ve studii je
porovnána výhledová imisní situace v zájmovém území v hodnocených scénářích. Jako modelové
imisní veličiny jsou zpracovány průměrné roční a maximální hodinové koncentrace oxidu
dusičitého, průměrné roční koncentrace benzenu, průměrné roční a maximální denní
koncentrace suspendovaných částic PM10, průměrné roční koncentrace suspendovaných částic
PM2,5 a průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.
Celkovou imisní situaci v zájmovém území není na základě dostupných dat možné odhadnout,
proto byl do výpočtu zahrnut pouze příspěvek automobilové dopravy ve výpočtové oblasti a ve
výpočtech není zohledněno imisní pozadí. Odhad úrovně imisního pozadí je proveden
v samostatném hodnocení v rámci předkládané studie.
Jako zdroj znečišťování ovzduší byla uvažována automobilová doprava. V rámci vyhodnocení
stávajícího stavu byly použity údaje o intenzitách automobilové dopravy (příloha B.1). Pro
výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA 13. Ve výpočtu byla zohledněna
dynamická skladba vozového parku (podíly vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících
jednotlivé limity EURO). V případě hodnocení suspendovaných částic PM10 a PM2,5
a benzo[a]pyrenu byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší (tzv.
primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily
(resuspenze). Tab. 18 uvádí přehled o produkci emisí znečišťujících látek z automobilové dopravy
v jednotlivých výpočetních stavech.
Tab. 18 Emise znečišťujících látek z dopravy
Úsek

Délka
(km)

oxidy dusíku

*

benzen

Emise
**
částice PM10
-1
(t.rok )

**

částice PM2,5

**

B[a]P
-1
(kg.rok )

Stávající stav
432,7
1 667,6
17,7
1 495,2
441,5
30,3
Rok 2030 – nulová varianta (bez záměru)
Ostatní komunikace
449,4
906,5
12,7
1 574,4
436,2
33,3
Rok 2030 – aktivní varianta (se záměrem)
Úsek SOKP 518
8,4
79,8
0,9
138,9
37,9
3,4
Úsek SOKP 519
9,8
68,2
0,7
140,1
37,6
3,0
Ostatní komunikace
457,4
911,0
12,6
1 618,3
447,1
34,4
Rok 2040 – aktivní varianta (se záměrem)
Úsek SOKP 518
8,4
80,9
0,9
157,3
42,5
3,9
Úsek SOKP 519
9,8
71,7
0,8
160,6
42,8
3,6
Ostatní komunikace
467,4
886,8
13,1
1 715,3
467,7
37,7
**
*
produkce NO2 představuje 3 – 10 % NOx
zahrnuje primární prašnost a sekundární prašnost z dopravy
Ostatní komunikace

B.III.1.2 Emise hluku
Období výstavby
V období stavebních prací dojde na časově omezené období ke zhoršení hlukové zátěže
v prostoru stavby a jeho blízkém okolí. V současné době není znám dodavatel stavby, etapizace
výstavby ani použití stavebních mechanismů při výstavbě, nelze tak stanovit hluk z výstavby.
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Koridor stavby lze z hlediska rozmístění zástavby rozdělit na dvě části:
1) Od ZÚ až po km cca 36,0 (MÚK Suchdol) je situován mimo území s chráněnou zástavbou,
vyjma úseku km 35,1 – 35,3, kde se přibližuje k zástavbě Horoměřic v ul. Revoluční, a
solitérního objektu č.p. 108 v km 31,4.
2) Od MÚK Suchdol bude záměr realizován na území MČ Suchdol.
V 1. úseku platí, že nejhlučnější etapou budou zemní práce a založení stavebních objektů.
Všechny zdroje hluku ze stavby jsou zdroje krátkodobé, stavební práce nebudou probíhat
v nočních hodinách. Pro hluk ze stavební činnosti je rozhodující počet stavebních strojů s
vysokým akustickým výkonem, které při práci na staveništi tvoří rozhodující složku hlukové
zátěže pro okolní prostředí. Mezi stroje s vysokým akustickým výkonem patří zejména těžká
stavební technika. Pro posouzení akustického zatížení nejblíže situované chráněné zástavby
(zejména objekt v km 31,3 v k.ú. Nebušice, řadové domy v ul. Revoluční a K Vodárně v km 35,2)
je nutné znát především typy a četnosti stavebních strojů v jednotlivých etapách výstavby, jejich
souběhy a dobu nasazení v průběhu denní směny.
Ze znalostí jiných staveb lze předpokládat nasazení typů mechanizace uvedených v Tab. 19, které
lze charakterizovat hladinami hluku (A) ve vzdálenosti 10 m.
Tab. 19 Orientační hodnoty hluku některých stavebních strojů pro výstavbu
Název stroje

LA [dB] v 10 m

Název stroje

LA [dB] v 10 m

Nákladní automobil Tatra
Automobil Avia
Automix
Betonová pumpa

80
77
76
74

Souprava na provádění pilot
Motorová sbíječka
Bourací kladiva
Jeřáb mobilní

78
84
85
70

Finišer
Nakladač CAT, HON
Živičná fréza

67
76
73

Kompresor
Vibrační hutnící válec
Okružní pila

65
72
85

Rypadlo
Nakladač

73
80

Vibrační pěch

68

Pro 2. úsek platí komentář uvedený v 1. úseku. Zde bude pro ovlivnění akustické situace zcela
zásadní výstavba tunelu Suchdol a výstavba tunelu Rybářka. Výstavbou tunelů dojde
k významnému zhoršení akustické situace u objektů, které jsou orientovány ke stavbě. Jak již
bylo v kap. B.I.6 uvedeno, pro minimalizaci negativních účinků stavebních prací je jejich výstavba
navržena progresivní stavební technologií pomocí podzemních stěn, což umožní výrazné zkrácení
přímého vlivu na obyvatelstvo jak plošně, tak časově i svou intenzitou. Na povrchu může být v co
nejkratší době obnoven běžný provoz a ukončena nejvíce obtěžující fáze výstavby, zatímco pod
stropní konstrukcí dále probíhá těžba a další stavební práce.
Hluk bude generován také na dopravních trasách při navážení potřebných stavebních materiálů
a odvozu přebytečné výkopové zeminy. Způsob odvozu a přepravní trasy nejsou v této fázi
známy. Pro minimalizaci zatížení stávajících komunikací staveništní dopravou umožňuje
technické řešení stavby případné využití lodní dopravy. Pro navazující přípravu záměru je dále
navrženo prověřit veškeré možnosti využití vytěžené zeminy v místě stavby, např. modelace
PRAGOPROJEKT, a.s.
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terénu nad tunely, terénní valy, rozprostření zeminy na okolní pozemky (vše v souladu
s podmínkami příslušných orgánů a za souhlasu vlastníku pozemků).
Podrobněji bude vliv hluku z výstavby možno vyhodnotit v další fázi projektové přípravy, až bude
znám projekt organizace výstavby, umístění zařízení staveniště, budou upřesněny přepravní trasy
apod. Zásady organizace výstavby budou zpracovány tak, aby byly vlivy ze stavby s ohledem na
místní obyvatelstvo minimalizovány.
Období provozu
Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly
pohybujícími se po těchto komunikacích. Emisní charakteristikou liniového zdroje hluku
(komunikace) jsou zdrojové funkce, které charakterizují akustickou situaci v referenční
vzdálenosti od komunikace.
Doprava na navrhovaném úseku SOKP 518 bude zdrojem hluku, který bude ovlivňovat nejblíže
situované chráněné objekty. Pro předběžné vyhodnocení vlivu záměru na akustickou situaci byla
v předběžném akustickém posouzení (příloha B.2) provedena volba teoretické vzdálenosti pro
stanovení akustických emisí od osy komunikace, a to na základě charakteristických vzdáleností
nejbližších chráněných staveb v rámci jednotlivých katastrálních území od osy posuzované
komunikace - Tab. 20, podrobněji příloha B.
Tab. 20 Akustické emise z provozu SOKP v posuzovaných stavech (4,0m nad niveletou komunikace)
LAeq,T v charakteristické vzdálenosti od osy komunikace

K.ú.

Suchdol

Sedlec
Lysolaje

Horoměřice

Přední
Kopanina
Nebušice

Char. vzdálenost (m)

Aktivní var. 2030

Aktivní var. 2040+

Den

Noc

Den

Noc

410
100

57,4
66,3

51,7
60,6

57,9
66,9

52,1
61,1

55

54,3

46,9

54,2

46,6

390
645
20
720

57,8
54,1
59,1
53,2

52,0
48,3
51,7
47,5

58,2
54,5
59,0
53,7

52,5
48,8
51,4
47,9

140

64,3

58,5

64,7

59,0

350
460
740

58,5
56,7
53,0

52,8
50,9
47,2

58,9
57,1
53,4

53,2
51,3
47,7

340
580
260

58,8
54,9
60,5

53,0
49,2
54,8

59,1
55,3
60,9

53,4
49,6
55,2

615

54,5

48,7

54,9

49,1

B.III.1.3 Záření radioaktivní, elektromagnetické, světelné znečištění
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti s předkládaným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu na komunikaci.
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Světelné znečištění lze uvažovat pro fázi provozu v místech osvětlení komunikace SOKP 518,
portálů tunelů a u nadjezdů přes okruh (křížící komunikace, ramena MÚK), které jsou vedeny
v násypech. Z lokálního hlediska se bude jednat o nový výstup vnímatelný pro okrajovou
zástavbu nejbližších sídel, avšak z pohledu širšího území se bude jednat o nevýznamný příspěvek
ke světelnému znečištění generovaného aglomerací Prahy.
B.III.1.4 Vibrace
Období výstavby
K výskytu vibrací může během výstavby docházet vlivem nasazení stavebních strojů (kompresory,
sbíjecí kladiva, vibrační válce apod.), a to zejména při realizaci tunelových úseků. Jejich lokalizace
a časové působení bude dáno aktuální fází té které etapy výstavby záměru. Při výstavbě by se
neměla používat zařízení, která by způsobovala vibrace o hodnotách a frekvencích, překračujících
povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany lidského zdraví nebo vlivů na
stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. V potenciálně dotčených lokalitách bude vliv
strojů z hlediska vibrací při výstavbě sledován a v případě potřeby budou přijata odpovídající
opatření (změna technologie, změna mechanizmů apod.).
Významným zdrojem vibrací budou trhací práce při výstavbě tunelů a odvodňovacích šachet a
štol. Hodnoty maximálních velikostí vyvolaných amplitud kmitání po odstřelech trhavin jsou
ovlivněny mnohými faktory. Přesto jsou dnes pro odhad těchto velikostí používány poměrně
jednoduché vztahy dané hmotností trhaviny a vzdáleností mezi zdrojem vibrací a posuzovaným
místem. Z toho vyplývá, že odhad míry vibrací bude možné až po upřesnění technologii prací.
Důležitá je taká vzdálenost potenciálně ovlivněné zástavby.
V navazující PD bude podrobně rozpracováno zajištění stability stávající povrchové zástavby
během výstavby tunelových úseků, sanace území a staveb pro ukončení výstavby.
Zdrojem vibrací může být také automobilová doprava vyvolaná stavbou, a to zejména těžká
nákladní. Takto generované vibrace zpravidla nedosahují hodnot, které by mohly poškozovat
lidské zdraví. Mohou mít vliv zejména na konstrukci zasažených staveb, do vzdálenosti několika
metrů od krajnice komunikace. Kromě počtu průjezdu těžkých nákladních vozidel je pro účinky
vibrací rozhodující i typ geologického podloží a především konstrukce a statika dotčené budovy.
Zejména staré budovy nebo sakrální stavby bez železobetonového věnce mohou být působením
vibrací výrazně poškozovány. Vibrace šířící se podložím mají zpravidla vyšší intenzitu než vibrace
od akustických jevů.
Období provozu
Zdrojem zatížení jsou dopravní prostředky. Charakter vibrací je závislý na hmotnosti vozidel,
rychlosti a způsobu jízdy a rovinnosti jízdní dráhy, významný vliv hraje také skladba podloží
vozovky a geologického podloží. Rozsah vlivu vibrací je dán vzdáleností od zástavby.
Hodnocení vlivů vibrací je předmětem kap. D.1.3.
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B.III.2. ODPADNÍ VODY
Období výstavby
Splaškové odpadní vody
V období výstavby lze předpokládat produkci splaškových odpadních vod z hygienického a
sociálního vybavení, vybudovaného pro pracovníky dodavatelských firem. Množství vyplývá
z celkového uvažovaného počtu pracovníků (projekt organizace výstavby) a bude shodné
s bilancovanými nároky na vodu. Jejich charakter bude odpovídat běžným splaškovým vodám
z domácností. Nakládání s nimi musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. [81] a s nařízením
vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a
odpadních vod, v platném znění [82].
Na stavbě budou využita chemická WC. Odpadní splašková voda ze zařízení staveniště bude
jímána do provizorních jímek a pravidelně vyvážena.
Srážkové vody
Jedná se o srážkové vody, u nichž nelze vyloučit smyv olejových úkapů z povrchu staveniště.
Nebezpečí uvedených znečištěných vod nespočívá v jejich objemovém množství, ale lze je
považovat za možné zdroje havarijního znečištění okolního (především horninového) prostředí.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby nedocházelo ke splachům stavebních hmot a jiných nečistot do
okolí. Pro manipulaci s ropnými látkami a mazadly je proto nutné zajistit vhodné a předpisově
vybavené prostory, do stavebních mechanismů by měla být přednostně používána ekologicky
šetrná a biologicky degradovatelná mazadla a oleje. Staveniště bude vybaveno pomůckami pro
likvidaci havarijního úniku ropných látek (např. VAPEX), budou zřízeny dočasné usazovací nádrže
k zadržení splachu ze staveniště při nadměrných dešťových srážkách. Zpevněné plochy pro
parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti úniku znečišťujících látek
ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek a čisticích stanic.
Separovaný kal či jiné znečištění bude dále likvidováno jako odpad.
Důlní vody
Při realizaci tunelů vznikají důlní vody, které jsou směsí průsakových vod a vod technologických.
Pro období výstavby musí být zřízen systém komplexního vodního hospodářství pro akumulaci a
čištění důlních vod. Nakládání s důlními vodami podléhá ustanovením vodního zákona [81].
Provozní vody (technologické)
Jedná se o vodu používanou v rámci výstavby, na oplach stavebních strojů, vlhčení betonů atd.
V případě, že bude v prostoru staveniště zřízena betonárna, nelze vyloučit produkci odpadních
vod z provozu betonárny. Jedná se např. o vody z omývání betonárny a ložné plochy automixů,
které bývají dle zvyklostí na obdobných stavbách shromažďovány v bezodtokých jímkách a po
odsazení pevného podílu opět použity jako záměsové do betonu.
Období provozu
Provozem stavby nebudou vznikat žádné splaškové odpadní vody (součástí záměru nejsou žádné
odpočívky, čerpací stanice pohonných hmot apod., kde by docházelo k jejich vzniku).
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Podzemní vody
Stavba svým charakterem nepřináší přímé vstupy do podzemních vod. Průsakové vody
podél tunelových objektů budou řešeny drenážním systémem.
Provozní vody (technologické)
Jsou uvažovány oplachové odpadní vody, které budou vznikat v souvislosti s údržbou tunelu,
nebo vody z protipožárních zásahů.
Odvodnění tunelů není v této fázi přípravy záměru přesně specifikováno. Lze předpokládat, že
bude řešeno standardními postupy. Ty zahrnují odvodnění vnitřního prostoru tubusů tunelu
štěrbinovými žlaby, propojovací kanalizací a nádržemi znečištěných vod. Tímto systémem budou
svedeny znečištěné vody při požárním zásahu v tunelu nebo nepředvídané úniky kapalin při
haváriích vozidel a vody z mytí tunelových trub. Znečištěné vody budou z nádrže odváženy
k odstranění oprávněnou osobou.
Srážkové vody
Srážkové vody smývají znečištění vznikající provozem na komunikaci (Cl-, NEL, NL, BSK5, Zn)
a mohou tak ovlivnit jakost vody v recipientech.
Tab. 21 Znečištění dešťových vod z dálnic a rychlostních silnic [98]
Kontaminant
Pb
Cd *)
Ni *)
Hg
Cr *)
Cu
Zn
Cl
C10-C40
benzo(b) fluoranten
benzo(k) fluoranten
benzo(a)pyren
benzo(g,h,i) perylen
indeno(1,2,3cd)pyren
fluoranten
Σ 6 PAU

Jednotka
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
μg/l
mg/l
mg/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l
ng/l

Průměr
3,82
0,406
45,3
0,199
4,83
19,0
142
1095
0,145
7,66
5,87
5,63
6,29
5,69

Medián
2,40
0,190
21,8
0,140
4,50
13,7
69,0
726
0,145
3,75
3,65
2,10
3,33
3,25

Q90
6,10
0,770
132
0,270
6,80
52,8
400
1510
0,88
20,4
15,7
11,8
13,1
15,5

ng/l
ng/l

21,2
7,66

9,80
3,75

63,0
20,4

Zdroj: TP 202; schváleno MD-OI pod č.j.1013/08-910-IKP/1 ze dne 24.11.2008
Pozn.:

Kontaminant – prioritní nebezpečná látka daná směrnicí EU a vyskytující se v dešťových vodách
odtékajících z vozovek
Q90 - hodnota znečištění odtékající vody z vozovek, která je překročena max. u 10% vzorků
*) vyskytují se statisticky významné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami

Realizací stavby vzniknou nové zpevněné plochy vozovek (přibližně 24,2 ha), které neumožňují
přirozené vsakování srážkových vod. Adekvátně velikosti zpevněné plochy se zvýší povrchový
odtok z území do recipientů. Dotčené plochy jsou v nulové variantě zejména nezpevněné – orné
PRAGOPROJEKT, a.s.
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půdy, v oblasti Suchdola se jedná o plochy zahrádek a zarůstající louky. Zpevnění dotčených
ploch přinese zvýšení objemu povrchového odtoku, dle hodnot odtokového součinitele (TP 83
Odvodnění pozemních komunikací) až o osmi násobek. Příznivě figurují tunelové úseky, kde bude
po rekultivaci ploch výstavby ponechán nezpevněný (zřejmě zatravněný) povrch, který umožňuje
přirozené zasakování bez podstatné změny oproti nulové variantě.
Rámcová bilance srážkových vod je provedena podle následujícího vzorce daného vyhláškou
č. 428/2001 Sb. [83]. Údaje o odvodňovaných plochách byly vypočteny orientačně podle rozsahu
nově zpevněné plochy komunikací (včetně MÚK).
V = P x k x HSa
3

V ... celkový roční odtok srážkové vody (m /rok)
2

P ... zpevněná plocha vozovky, ze které dochází k odtoku (m )
HSa ... dlouhodobý srážkový úhrn, = 526,6 mm/rok (dlouhodobý normál pro stanici Praha Ruzyně)
k …odtokový součinitel (dle TP 83)

• Nulová varianta
V nulové variantě je pro ornou půdu a zahrady uvažována hodnota odtok. součinitele 0,10.
Celkový roční odtok srážkové vody z plochy určené pro nové komunikace činí 12 760 m3/rok.
• Aktivní varianta
Pro zpevněné plochy komunikací je odtokový součinitel roven hodnotě 0,8. Celkový roční
odtok srážkové vody z nově zpevněných ploch činí 102 080 m3/rok.
Očekávaný přírůstek odtoku srážkové vody z nově zpevněných ploch vozovek bude přibližně
89 300 m3/rok.
Jak je uvedeno v kap. B.I.6, veškerá srážková voda ze zpevněných ploch komunikací bude
zachycována v rigolech se svedením vody do dešťové kanalizace, nebude nikde volně
rozptylována po terénu. Odvodnění křižovatkových větví v místech MÚK je v přiměřené míře
svedeno pomocí krátkých řadů do dešťové kanalizace SOKP. Pro zachycení vod ze zářezů se
navrhují příkopy na patách svahů, pro zachycení vod z přilehlých povodí se navrhují nadzářezové
příkopy v kombinaci s případnými zemními valy (jedná se o velmi malé množství vod bez
podstatného významu právě s ohledem na zemní valy, navíc vedení trasy SOKP v převážné délce
prakticky po rozvodnicích).
Na kanalizačním řádu jsou pro ochranu recipientu navržena technická opatření: dešťové
usazovací nádrže s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska kvalitativního, retenční nádrže jako
opatření pro snížení průtoků z hlediska kvantitativního. Hlavním recipientem bude řeka Vltava,
která je dostatečně vodná.
Stanovení velikosti retenčních nádrží bylo provedeno hydrotechnickým modelováním na
odborných pracovištích pro řadu zatěžovacích dešťů s periodicitou n=0,05, doba trvání srážek 30
min. Profil stok byl stanoven modelováním na specializovaných pracovištích Výzkumného ústavu
vodohospodářského T.G.M. Praha, v.v.i. Srážkové vody spadlé do zářezu SO 518 před portálem
Výhledy tunelu Suchdol nemohou být prakticky odvedeny jinam než do tunelu Suchdol, a proto
se zde zvětšuje kapacita sběrače do 20-leté vody. Odtok byl stanoven na velikost 4 013 l/s,
kapacita odvodňovací štoly je víc než dvojnásobná.
Hodnocení vlivů záměru na vody je obsahem kapitoly D.1.4.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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B.III.3. ODPADY
Období výstavby
V období výstavby mohou vznikat následující odpady:
• Odpady kategorie „ostatní“ – O: odpady vzniklé při samotné stavební činnosti (stavební
a demoliční odpady) – beton, asfalt bez dehtu, železo a ocel, zemina a kameny, dále
odpad z kácení dřevin, směsný komunální odpad atd.
• Odpady kategorie „nebezpečné“ – N: nátěrové hmoty, barvy, laky, kabely, směsný stavební
odpad, sorbent, čisticí a filtrační materiály, eventuálně asfalt s dehtem.
V současném stupni přípravy záměru není možné specifikovat množství odpadů vzniklých
v průběhu výstavby, projekt nakládání s odpady z výstavby bude součástí dalších stupňů
projektové přípravy záměru. S ohledem na charakter stavby lze ale konstatovat, že objemově
nejvýznamnější budou odpady ze skupiny 17 - ze stavební činnosti, materiál z demolic a dále
výkopová a těžená zemina.
Při realizaci stavby bude řešeno nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění [87] a dalšími právními předpisy, např. vyhláškou
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady [89], vyhláškou č. 93/2016 Sb. (Katalog
odpadů) [88], vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů [90]
a vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu [91].
Po dobu výstavby bude původcem odpadu ve smyslu zákona o odpadech dodavatel stavby.
Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo odstranění pouze oprávněné osobě
(podle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni
pro účely nakládání s odpadem odpady zařadit podle Katalogu odpadů. O nakládání s odpady a
způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v souladu s § 16 zákona o odpadech. V rámci
odpadového hospodářství musí být dodržována následující hierarchie způsobů nakládání
s odpady dle §9a zákona o odpadech: předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému
využití, recyklace, jiné využití (např. energetické), odstranění. Ke shromažďování jednotlivých
druhů odpadů budou dodavatelem stavby vytvořeny potřebné podmínky.
Základní přehled odpadů, které běžně vznikají při dopravních stavbách, je uveden v následující
tabulce Tab. 22.
Tab. 22 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při výstavbě – celkový přehled
Číslo*)

Název druhu odpadu

05 01

Odpady ze zpracování ropy

05 01 05 uniklé (rozlité) ropné látky
08 01

Kategorie Způsob nakládání
odpadu s odpadem
N

Činnost, při níž vzniká odpad

biodegradace

úkapy, havárie z provozu stav.
strojů

Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků – podle použitých barev

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

N

skládkování na skládkách S-NO odpady z používání nátěrových
hmot

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod
číslem 08 01 11

O

skládkování na skládkách S—
OO

10 13

odpady z používání
vodorozpustných nátěrových hmot

Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

PRAGOPROJEKT, a.s.
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Kategorie Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Číslo*)

Název druhu odpadu

12 01

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

Činnost, při níž vzniká odpad

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

O

recyklace

úprava kovových prvků stavby

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

O

recyklace

úprava kovových prvků stavby

12 01 13 Odpady ze svařování

O

recyklace

svařování kovových prvků stavby

regenerace (nakládání podle
§ 29 zákona č. 185/2001 Sb.)

ze stavebních strojů

13 01

odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu

13 02

odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí
původce odpadu

15 01

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

ze stavebních strojů

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 02 Plastové obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 03 Dřevěné obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 04 Kovové obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 05 Kompozitní obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 06 Směsné obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 07 Skleněné obaly

O

recyklace

třídění odpadů

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

skládkování na skládkách S-NO třídění odpadů

15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou
výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlak. nádob

N

skládkování na skládkách S-NO třídění odpadů
nebo zpětný odběr

15 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály
(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

spalování, skládkování
na skládkách S-NO

znečištěné dřevní piliny, písek,
fibroil, Vapex, hadry – havárie;
odstranění asfaltových emulzí při
pokládání vozovek

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí
tkaniny a ochranné oděvy
neuvedené pod číslem 15 02 02

O

spalování, skládkování
na skládkách S-OO

znečištěné materiály

16 01

Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich
údržby

16 01 03 Pneumatiky

O

recyklace

pneumatiky (poškozené či zničené)

16 01 07 Olejové filtry

N

recyklace

údržba strojů

16 01 13 Brzdové kapaliny

N

recyklace

údržba strojů

16 06

Baterie a akumulátory

16 06 01 Olověné akumulátory

N

zpětný odběr § 37 a 38 zákona provoz vozidel
č. 185/2001 Sb.

17 01 01 Beton

O

recyklace

demolice betonových konstrukcí,
podezdívky, propusty aj.

17 01 02 Cihly

O

recyklace

demolice zděných konstrukcí

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

O

skládkování

kameninové potrubí, demolice
objektů v zahrádkářské kolonii

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

N

skládkování na skládkách S-NO zbytky stavebního odpadu

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keram. výrobků neuvedené pod
č. 17 01 06

O

skládkování

zbytky stavebního odpadu

17 02 01 Dřevo

O

opětné využití jako masivní
dřevo, štěpkování, spalování

oplocení, dřevěné chatky, kůlny, aj.

17 02 02 Sklo

O

recyklace

demolice

17 01

17 02

Beton, cihly, tašky a keramika

Dřevo, sklo a plasty

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Číslo*)

Název druhu odpadu
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Kategorie Způsob nakládání
odpadu s odpadem

Činnost, při níž vzniká odpad

17 02 03 Plasty

O

recyklace, skládkování

17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné
látky …

N

skládkování na skládkách S-NO přeložky vodovodního potrubí
z PVC, dřevěné impregnované
sloupy, apod.

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet

N

skládkování na skládkách S-NO event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01

O

recyklace, opětovné využití

frézování a demolice vozovek,
zbytky z čištění strojů

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

O

recyklace

kabely, kovové konstrukce

17 04 02 Hliník

O

recyklace

demolice konstrukcí

17 04 05 Železo a ocel

O

recyklace, znovupoužití

demolice ocelových konstrukcí,
odstranění svodidel, sloupy, aj.

17 04 07 Směsné kovy

O

recyklace

dopravní značky aj.

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet
a jiné nebezpečné látky

N

skládkování na skládkách S-NO demontáž inž. sítí – staré kabely

17 04 11 Kabely neuvedené pod č. 17 04 10

O

recyklace, skládkování

17 03

17 04

17 05

demolice, plastové potrubí,
směrové sloupky, aj.

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

Kovy (včetně jejich slitin)

demontáž inž. sítí – novější
metalické a optické kabely

Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

dekontaminace oprávněnou
osobou, skládkování

výkopy kontaminované zeminy

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03

O

znovuvyužití

výkopy, rozebírané podsypy
vozovky

17 06

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 03, Izolační materiály – zatřídí původce odpadu
17 06 04
17 09

O, N

skládkování

izolační materiály

Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně
směsných stavebních a demoličních odpadů)
obsahující nebezpečné látky

N

skládkování na skládkách S-NO vybourané neroztříděné materiály

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod č.17 09 01, 170902 a 170903

O

skládkování

vybourané neroztříděné materiály
bez nebezpečných příměsí

20 02

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

O

kompostování, štěpkování,
mulčování

pařezy a dřevní hmota z vykácené
zeleně

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

skládkování

údržba zeleně

20 03 01 Směsný komunální odpad

O

skládkování, spalování

odpady ze zařízení staveniště

20 03 03 Uliční smetky

O

skládkování, spalování

údržba komunikací, odpad z vpustí

20 03 04 Kal ze septiků a žump

O

skládkování, kompostování
odpad z chemických WC na zařízení
(odstraní pronajímatelem WC) staveniště

20 03

Ostatní komunální odpady

Pozn.: O … ostatní odpad, N … nebezpečný odpad
*) Katalogové číslo odpadu

Z bilance zemin [1] vyplývá významný přebytek zeminy (až 2,6 mil. m3). To je dáno
vedením hlavní trasy v zářezu a v tunelu a přivaděče Rybářka v tunelu. Po jejím vytěžení budou
provedeny rozbory na stanovení obsahu škodlivin. Výkopová zemina naplňuje definici pojmu
„odpad“ ve chvíli, kdy se ji stavebník má v úmyslu zbavit (nebude zpětně využita na stavbě).
Zemina bude přednostně využita v místě stavby (např. terénní úpravy v okolí, zemní valy) či
nabídnuta k využití na jiných stavbách (v souladu s plněním zákonných požadavků vztahujících se
PRAGOPROJEKT, a.s.
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k tomuto způsobu využití odpadu – např. vedení evidence o odpadech, splnění požadavků
vyhlášky č. 294/2005 Sb. aj.), zbylé množství bude určeno k uložení na skládku. S ohledem na
možnost odvozu nadbytečné nevyužité zeminy lodní dopravou se nabízí širší možnosti finálního
využití na jiných stavbách, či uložení na skládky v širším okolí, tedy nejen ve vazbě na nejbližší
okolí po silniční síti, ale také např. v okresech Mělník, Mladá Boleslav apod.
Na staveništi budou ponechány vhodné zeminy do konstrukcí komunikací, zásypů a násypů,
zásypu tunelů. Pro snížení přebytků lze uvažovat také využití pro případné terénní úpravy (zemní
valy, modelace terénu). Vhodnost výkopové zeminy určí inženýrsko-geologický průzkum
v navazující PD (stavební kámen, netříděný lomový kámen, vhodné zeminy a podmíněně
vhodné). Dle archivních podkladů bylo přibližně 47 % materiálu z celkového množství přebytku
zeminy stanoveno jako vhodné materiály.
Demolice budou prováděny postupně po částech a vybouraný materiál bude separován
podle jednotlivých druhů tak, aby jej bylo možné využít jako druhotnou surovinu. Hlavními druhy
odpadů, které mohou při této činnosti vznikat, jsou dřevo, beton, cihly, kámen, ocel, hliníkový a
pozinkovaný plech, drátěné pletivo, sklo, aj. Jedná se převážně o odpady kategorie ostatní
odpad. Odpad, který nebude možno opětovně využít či recyklovat, bude uložen na skládku
kategorie S-OO, v případě příměsi nebezpečných odpadů na skládku kat. S-NO.
Většinu odpadů ze stavby je možné po separaci materiálu recyklovat, proto se
doporučuje, aby původce odpadu používal technologie s využitím recyklace. Hlavním
recyklovatelným odpadem budou živičné vozovky (recyklace na místě nebo v obalovně pro
opětovné využití živičných směsí), beton (předrtit na požadovanou frakci a poté využít jako
kamenivo), ocel a železo (zpracovat v příslušné firmě jako kovový šrot), plasty, kabely (recyklace
jako kovový šrot a plasty).
Dřevní hmotu a odpad z vykácené zeleně (větve, keře) se doporučuje štěpkovat na
stavbě a použít ke zkvalitnění povrchu násypových a zářezových svahů nebo využít k mulčování a
kompostování. Pařezy budou frézovány nebo vykopány a uloženy na skládku. Kvalitní stromy
mohou být využity jako dřeviny a postoupeny právnickým či fyzickým osobám, nejedná se o
odpad, takové nakládání s pokácenými dřevinami nepodléhá zákonu o odpadech.
Odpad z chemických WC může být kompostován.
S odpadem podobným komunálnímu odpadu bude postupováno ve smyslu § 6 vyhlášky
č. 93/2016 Sb., v pl. znění.
Nebezpečné odpady mohou vznikat při výstavbě mostů a tunelů (odpady z provádění
nátěrových prací, izolace), při úkapech pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů (tomu lze
zabránit udržováním stavebních strojů a zařízení v dobrém technickém stavu – zodpovídá
zhotovitel stavby), event. při rozebírání starých asfaltových vozovek s obsahem dehtu. Všechny
nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat
osobou oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány
biodegradací, znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny (pouze v zařízení k tomu
určeném). Eventuální zbytky izolací s příměsí nebezpečných látek a zbytky nátěrových materiálů
budou uloženy na skládku typu S-NO.
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V průběhu výstavby nelze vyloučit zřízení dočasné betonárny, která bude generovat vznik
kalů z výplachových a oplachových kalových vod či z mytí přepravních prostředků a zpevněných
manipulační ploch - odpadu č. 10 13 14 – Odpadní beton a betonový kal.
Období provozu
Provozovatel komunikace jakožto původce odpadu je povinen zajistit odstranění odpadů
vznikajících při provozu komunikace. Pro nakládání s odpady platí stejná ustanovení uvedená
v části pro období výstavby.
Období provozu nové komunikace negeneruje významnou produkci odpadů. Odpady budou
vznikat z činností, které vyplývají z údržby a úklidu vozovek a tunelů, a provozu silnice. Jedná se
zejména o následující činnosti:
- provoz dopravy a úklid plochy vozovek (zbytky pneumatik, uliční smetky, polyetylénové
patníky, kovy z havarovaných vozidel, uhynulá zvířata apod.)
- úklid a údržba tunelů, odpadní vody z nádrží pro zachycení znečištěných vod z tunelu
- údržba – seřezávání krajnic, středního pásu (zemina, klest z prořezávání keřů a stromů,
odpad ze sekání trávy apod.)
- stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, svahů silnice a objektů (např. stavební suť,
výkopová zemina, materiál z demolice vozovek, apod.)
- vodohospodářské činnosti (např. různé druhy kalů z propustků, sedimentačních nádrží,
mostků a příkopů apod.)
- provádění oprav doplňkových konstrukcí, jakými jsou silniční svodidla a zábradlí (např.
nádoby železné i plastové se zbytky barev a jiných škodlivin, ředidla, textilní materiál
znečištěný různými škodlivinami, dřevěné ořezky a piliny, apod.).
Produkce odpadů je spojena také s havarijními situacemi, se kterými souvisí únik kontaminujících
kapalin z poškozených vozidel do okolního prostředí. Odpadem vzniklým v těchto situacích jsou
použité materiály pro zachycování olejů, zemina znečištěná ropnými látkami, směsi olejů s vodou
apod. V případě úniku ropných látek se jedná o nebezpečné odpady, u nichž musí být zajištěno
zneškodnění osobou oprávněnou nakládat s nebezpečným odpadem.
Zatřídění uvedených odpadů podle Katalogu odpadů je uvedeno v Tab. 23. Uváděné množství
odpadů (dle údajů SSÚD Rudná – roční průměrné množství) je nutné považovat za orientační, je
použito na základě analogie s podobnými stavbami. Skutečné hodnoty produkce odpadů budou
vyčísleny v navazující projektové dokumentaci a stanoveny z evidence odpadového hospodářství
správce daného úseku silničního okruhu.
O nakládání s odpady a způsobu jejich odstranění bude vedena evidence v souladu s § 16 zákona
o odpadech.
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Tab. 23 Průměrné množství odpadů vzniklých při provozu komunikace za jeden rok
Název odpadu

Kód druhu odpadu

Kategorie odpadu

Množství [kg/km.rok]

Piliny čisté

03 01 05

O

2

PE
Směs plastů

17 02 03
17 02 03

O
O

5
3

Piliny znečištěné

15 02 02

N

2

Vapex

15 02 02

N

25

Oleje
Olej + voda

13 01, 13 02
13 01, 13 02

N
N

19
572

Filtr. olej

13 02

N

0,03

Obaly – směs
Hadry, fibroil
Pneumatiky
Baterie

15 01 06
15 02 02
16 01 03
16 06 01

O
N
O
N

1
2
212
37

Stavební suť
Vozovka
Železný šrot
Odpad kabelů

17 09 03
17 03 02 (01)
17 04 05
17 04 11 (10)

N
O (N)
O
O (N)

115
10
198
0,12

Výkopová zemina
Odpad z vpustí

17 05 04
20 03 03

O
O

63
23

Dřevní odřezky
Sběrový papír
Odpad z nátěrových hmot
Staré nátěrové hmoty

20 01 38
20 01 01
08 01 12
08 01 11

O
O
O
N

0,5
0,8
4
5

Uliční smetky
Zelený odpad

20 03 03
20 02 01

O
O

532
1346

Pozn.: O - ostatní odpad, N - nebezpečný odpad

B.III.4. RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU POUŽITÍ LÁTEK A TECHNOLOGIÍ
Období výstavby
Potenciální rizika havárií jsou spojena především s únikem nebezpečných látek. Havárie hrozí
zejména v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení (špatná údržba,
nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot, které
znečistí okolí. Při důsledném dodržování technologické kázně a standardních opatření jsou tato
rizika prakticky minimální. Záměr není v žádném přímém kontaktu s povrchovými vodami,
potenciální rizika znečištění jsou vztažena zejména na půdní a horninové prostředí. Riziko havárií
bude eliminováno podrobným návrhem postupu výstavby. Pro období výstavby bude zpracován
havarijní plán, který bude obsahovat návrh konkrétních opatření proti úniku závadných látek při
činnostech během výstavby a konkrétní popis činnosti při havárii včetně prvotních postupů.
Další potenciální rizika havárie lze uvažovat ve spojení se sesuvy půdy při realizaci výkopových
prací (zářezové úseky). Záměr zahrnuje také tunelové úseky, přičemž výstavba podzemních
staveb obecně patří mezi rizikové obory, což je generováno zejména nejistotami ve vlastnostech
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a chování horninového masivu, přitom je při přípravě staveb s riziky uvažováno. Dle odborných
studií (např. na webu silnice-zeleznice.cz) se úroveň rizika stanovuje z pravděpodobnosti výskytu
rizika a ze závažnosti dopadu rizika. Při výstavbě tunelů se nejvíce uplatňují rizika geotechnická,
která vychází z nejistých znalostí geologických podmínek, v jakých bude stavba budována,
a v nebezpečí neočekávané a nežádoucí odezvy horninového prostředí na stavbu. Důsledky
takových havárií jsou však ve své podstatě zejména finanční. Účinné řízení geotechnických rizik je
spojeno s geotechnickým průzkumem a monitoringem výstavby díla, což bude rozpracováno na
odpovídající úrovni v navazující přípravě záměru. Výstavba tunelů je připravována a bude
prováděna dle pravidel "observační metody", která spočívá v průběžném posuzování správnosti
návrhu a jeho případné korekce v průběhu výstavby.
S ohledem na rozsah stavby existuje také zvýšené riziko vzniku dopravních nehod v důsledku
napojení staveniště a vedení staveništní dopravy po veřejné komunikační síti. Toto riziko bude
eliminováno dopravně organizačními opatřeními (dopravní značení, omezení rychlosti, atd.),
která budou součásti ZOV v navazujícím stupni přípravy záměru.
Období provozu
Reálné nebezpečí vzniku havarijních situací je spojeno s dopravními nehodami (střet vozidel,
případně vyjetí vozidel z vozovky) a následným únikem ropných látek a olejů a jejich pronikání do
přírodního prostředí (zejména půda, voda). Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě
havárie vozidla převážející ropné, chemické či jiné podobné nebezpečné látky. Při přepravě
nebezpečných látek je nutno dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001.
Při případné havarijní situaci je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést
zabezpečovací práce. Stupeň ovlivnění bude závislý především na množství a charakteru uniklých
látek, morfologii terénu, charakteru horninového prostředí v místě úniku, úrovni hladiny
podzemní vody, přítomnosti jiných migračních cest a rychlosti a úplnosti provedení nápravného
opatření. Množství a charakter případně uniklých látek nelze hodnotit, stejně tak lze
předpokládat, že případná sanační opatření budou provedena správně, včas a v dostatečném
rozsahu.
Předkládaným záměrem je komunikace v kategorii dálnice, které patří z hlediska stupně
bezpečnosti provozu k nejméně rizikovým. Oddělený směrový provoz se středním dělícím
pásem, navíc doplněný o vysoce rozvinutý systém telematiky, výrazně snižuje nehodovost či
riziko zranění. Dle analýzy rizik [17] je patrné, že dobudování silničního okruhu a přesun
adekvátní části dopravních výkonů na tuto komunikaci výrazně přispěje k poklesu relativní
nehodovosti a následků dopravních nehod, neboť při stejném dopravním výkonu je nehodovost
na SOKP 3x nižší než na ostatních komunikacích.
Úseky se zvýšenou rizikovostí představují tunely, kde se řidiči intuitivně k uzavřenému prostoru
chovají stresověji. U silničních tunelů se klade důraz především na tři okruhy – požár v tunelu,
kolize v tunelu a převoz nebezpečných látek. Návrh stavby SOKP 518 bude splňovat standardní
požadavky na požární ochranu a požárně-bezpečnostní řešení dané platnou legislativou,
Technickými podmínkami a Českou státní normou (zahrnuje dělení na požární úseky a požadavky
na stavební konstrukce, únikové cesty, bezpečnostní a orientační značení, nouzové únikové
osvětlení, větrání při požáru, zásobování tunelu požární vodou, příjezdy a přístupy pro zásahové
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a záchranné jednotky, hlásky tísňového volání, vyhrazené požárně bezpečností zařízení, aj.).
Vzhledem k prostředí městské aglomerace jsou v blízkosti tunelových úseků umístěny
mimoúrovňové křižovatky, navíc s návazností na most přes Vltavu, což zvyšuje nároky na
provozní spolehlivost. Při technickém návrhu záměru bylo v rámci technické studie a i
v navazující přípravě nadále budou zohledněny závěry dříve zpracovaných Studií bezpečnosti a
analýzy rizik, za účelem zvýšení bezpečnosti provozu a snížení rizik, a řešení mimořádných
událostí a nestandardních stavů.
Z pohledu environmentálních aspektů je při požáru podstatné odvodnění tunelu z protipožárního
zásahu. Odvodnění tunelu je přes systém štěrbinových žlabů a kanalizace svedeno do nádrže
znečištěných vod. Pokud v průběhu požáru dojde k naplnění akumulačního prostoru požární
vodou, bude přítok dalších požárních vod již protékat nádrží přes nornou stěnou zachycující
případné plovoucí znečištění do dešťové kanalizace dálnice.
Riziko střetu vozidel se zvěří je navrženým oplocením komunikace sníženo na nejnižší možnou
míru.
Rizika havárií při extrémních hydrometeorologických jevech budou eliminována důsledným a
včasným informování řidičů prostřednictvím dopravně informačního systému, který musí v zájmu
bezpečnosti vyhodnocovat meteorologické podmínky a informovat o nebezpečí tvorby námrazy,
smyku a dalších rizicích souvisejících s povětrnostními vlivy.
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ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ

S ohledem na dopady, které realizace SOKP 518 přinese do území přesahující své nejbližší okolí,
je za účelem provedení analýzy území a identifikace vlivů sledovaných v rámci zpracování
předloženého oznámení rozsah řešeného území zvolen v nadstandardní ploše.
Z důvodů potenciálních vyvolaných a kumulativních vlivů, které lze v souvislosti se zprovoznění
SOKP 518 očekávat, byl jeden ze základních podkladových materiálů, Dopravně inženýrská
prognóza, zpracován pro zájmovou oblast SOKP 518 v rozsahu cca 120 km2. Vlivy generované
dopravou (vlivy na obyvatelstvo, hlukovou a rozptylovou situaci) jsou v rámci předloženého
oznámení hodnoceny pro nejblíže situované zástavby v rozsahu území přibližně 17 km2.
Vlivy na přírodní složky jsou hodnoceny v koridoru kolem posuzovaného záměru v měřítku
odpovídajícímu hodnocenému aspektu (do cca 0,5 km - 1,0 km od komunikace se zahrnutím
území pro přivaděč Rybářka). Na západě vytváří hranici zájmového území silnice I/7, na východě
údolí řeky Vltavy. Pro vytvoření uceleného obrazu a zasazení do širšího kontextu jsou v některých
složkách popisovány i prvky již mimo tuto oblast, které reprezentativně vypovídají o charakteru
území v širších vztazích.
Území pravého břehu Vltavy je řešeno v rámci samostatného procesu EIA pro navazující stavbu
SOKP 519.

C.1. PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZŘETELEM NA JEHO EKOLOGICKOU
CITLIVOST
Charakter širšího území
Zájmové území je situováno do příměstské krajiny na severozápadním okraji hl. m. Prahy, kde se
zástavba okrajových částí Prahy střídá s otevřenými lány polí. Na západě je charakter krajiny dán
zejména vedením dálnice D7 (resp. sil. I/7) a letištěm V. Havla, na východě je tvořen řekou
Vltavou, která je od severního okraje Pražské kotliny až k hranici České tabule u Kralup n. Vltavou
zahloubena do hlubokého, často skalnatého zářezu. Přírodní hodnoty jsou v zájmovém území
vztaženy právě do míst kaňonu Vltavy, kde spočívají nejenom v geologických a
geomorfologických jevech, ale také ve vegetačním pokryvu srázů údolí (maloplošná zvláště
chráněná území). Nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (Baba, Podbabské skály, Podhoří,
Sedlecké skály, Zámky) s xerotermními společenstvy skalních stepí jsou předmětem ochrany
Evropsky významné lokality (nespojitá lokalita EVL Kaňon Vltavy u Sedlce) a několika přírodních
památek na obou březích řeky. Údolím Vltavy probíhá nadregionální biokoridor ÚSES, leží zde
i rozsáhlé biocentrum.
Reliéf má charakter tabule ukloněné od jihu k severovýchodu. Území se vyznačuje poměrně
plochým, mírně zvlněným terénem, s povrchem generelně klesajícím východním až
severovýchodním směrem. Plochý povrch zpestřují malá, výrazně zaříznutá údolí drobných toků,
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

88

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

které jsou přítoky Únětického a Šáreckého potoka. Ty zaúsťují do Vltavy jako její levostranné
přítoky.
Jižním směrem se terén uklání do údolí Litovického (Šáreckého) a Nebušického potoka, v Přední
Kopanině se zařezává údolí Kopaninského potoka pramenícího na území letiště v Ruzyni.
Ve směru na východ spadá území na severu do údolí Horoměřického potoka, jižním směrem
navazuje v povodí Lysolajského potoka erozní rokle Housle s významným geologickým profilem
se svrchnokřídovými mořskými usazeninami v nadloží proterozoických hornin. Severním okrajem
Suchdola protéká pravostranný přítok Únětického potoka Suchdolský potok. Východní část
zájmového území je ohraničena výrazným kaňonem Vltavy.
Území patří k velmi starým sídelním oblastem, která jsou po staletí zemědělsky využívána.
Krajina je bohatá na lokality archeologických nálezů. Původním přirozeným vegetačním krytem
byly především dubo-habrové háje a na výrazných terénních útvarech šípákové doubravy a skalní
lesostepi. Většina lesů byla v minulosti smýcena, lesy byly ponechány pouze na svažitých a pro
zemědělské využití nevhodných pozemcích, ale současně se změnila jejich druhová skladba.
Mimo údolí Vltavy a údolí menších potoků (Šárecký, Kopaninský, Únětický) s navazujícími lesy
převažují ve volné krajině intenzivně využívané agrocenózy, které jsou jen místně rozčleněny
rozptýlenou polní zelení a zelení podél cest. Místy se objevuje nová suburbánní zástavba
navazující na stávající zástavbu (Horoměřice, Suchdol, Nebušice, Přední Kopanina). Specifické
jsou zahrádkářské kolonie.

Obr. 12 Ortofotomapa s vyznačením sledovaného koridoru stavby cca do 1 km od stavby

Environmentální charakteristiky zájmového území stavby
Samotné území stavby je v západní části tvořeno otevřenými lány polí, které se rozkládají mezi
zástavbou Přední Kopaniny, Horoměřic, Nebušic a Lysolají a zalesněnými údolími Kopaninského
potoka s navazujícím lesem Háj a Šáreckého potoka na jihu s lesem Hlásek. Ve východní části je
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koridor stavby veden přes zástavbu městské části Praha – Suchdol, kde se dotýká zejména
zahrádkářských kolonií a opuštěných zarůstajících luk. Ze severu přiléhá zalesněné údolí
Únětického potoka. Koridor Přivaděče Rybářka prochází prakticky v souběhu s ul. Na Rybářce,
k níž ze západu přiléhá zástavba Suchdola, z východu zahrádkářská osada a extenzivní zarůstající
louky nad zalesněným srázovitým svahem kaňonu Vltavy.
Celkově má území stavby odpřírodnělý charakter s převahou agrokultur a urbanizovaných ploch,
bez výrazných přírodních prvků. Výjimečné postavení zaujímají pouze plochy skalních výchozů
v údolí Vltavy s přítomností kvalitních biotopů, které si svůj přirozený charakter uchovali díky
obtížné přístupnosti a hospodářské nevyužitelnosti. Právě tato místa jsou předmětem ochrany
prostřednictvím nástrojů zvláštní ochrany přírody (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění), stejně tak souvislejší lesní úseky a údolí potoků – v kaňonu Vltavy se nachází disjunktní
EVL a maloplošná ZCHÚ. Ta jsou z pohledu širšího zájmového území (tedy mimo koridor stavby)
situována také v údolí Únětického a Šáreckého (Litovického) potoka.
Koridor stavby nekříží žádný vodní tok a ani se nedotýká lesních porostů (vyjma jižního okraje
Přivaděče Rybářka u ul. Kamýcká). Skladebné prvky územního systému ekologické stability jsou
v území stavby zastoupeny pouze na lokální úrovni ve formě nefunkčních biokoridorů. Regionální
úroveň je vázána na větší lesní celky mimo koridor stavby. Nadregionální prvky jsou zastoupeny
ve vazbě na řeku Vltavu a její nivu, kudy je veden vodní a mezofilní hájový biokoridor, tvořený
z os a ochranných zón.
V následující tabulce je uveden výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik
dotčeného území.
(+) je označena situace, kdy je záměr v přímém či blízkém kontaktu s daným prvkem,
(+/-) označuje vzdálený výskyt (tedy ve sledovaném koridoru stavby ve vzdálenosti do cca
1 km, případně více),
(-) značí, že daný prvek se v zájmovém území nevyskytuje.
Situace limitů území je přehledně doložena mapovou přílohou A.2.1 a A.2.2. Stručná
charakteristika stavu jednotlivých složek životního prostředí v dotčeném území je popsána
v následujících kapitolách C.2.
Tab. 24 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Environmentální charakteristika
Kategorie

Zvláště
chráněná
území

PRAGOPROJEKT, a.s.

Výskyt
v záj. území

Podkategorie
Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace

-

Přírodní rezervace

+

Národní přírodní památka

-

Přírodní památka

+

Poznámka

Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
Nevyskytuje se.
PR Roztocký háj–Tiché údolí. Do 1 km PR Údolí
Únětického potoka. 1-2 km PR Divoká Šárka.
Nevyskytuje se.
PP Sedlecké skály. Do 1 km PP Opukový lom
Přední Kopaniny, PP Housle. 1-2 km PP Vizerka,
PP Nad mlýnem, PP Podbabské skály.
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Významné
krajinné
prvky

Lesy

+

Rašeliniště

-

Vodní toky

+/-

-

Rybníky
Jezera
Údolní nivy
Registrované OOP
biocentrum
Nadregionální
biokoridor

+/+

biocentrum

+/-

biokoridor

+/-

biocentrum

+/-

biokoridor

+

+

Regionální
Územní
systém
ekologické
stability

Lokální

Interakční prvky

Natura 2000
Migrace
živočichů

Evropsky význ. lokality
Ptačí oblasti (PO)
Dálkové migrační koridory
Lokální koridory zvěře

+/+
-

Půdy ZPF I. a II. třídy ochrany

+

Dobývací prostory, chráněn.ložisková území
Ložiska nevyhrazených nerostů
Stará důlní díla
Poddolovaná území

+
-

Sesuvy
Vodní toky

významné
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Porosty Budovec, Sedlecké skály, Tiché údolí.
Jinak řídce zastoupeny. Okrajově zasahují do
území větší lesní celky Roztocký háj, Háj u
Přední Kopaniny, Purkrabský háj (Šárka) či
menší porosty Hlásek, Kozí hřbety.
Nevyskytuje se.
Koridor stavby nekříží žádný vodní tok. V území
do 1 km protéká Vltava, Kopaninský,
Nebušický, Únětický a Suchdolský potok. Do 2
km Horoměřický, Lysolajský, Šárecký.
Řídce zastoupeny malými nádržemi na
Horoměřickém a Únětickém p. ve vzdálenosti
více než 1km. Podraboch, U Dvora, Pod luky I a
II. v Horoměřicích a Dolní rybník v Úněticích.
Nevyskytují se.
Údolí uvedených vodotečí.
Nevyskytují se.
NRBC Údolí Vltavy, N1/2
Vodní osa N4/4 a mezofilní hájová N3/9.
Ochranná zóna.
Ve vzdálenosti 1 km a více RBC Háj, R1/388.
RBC Divoká Šárka R1/29.
Ve vzdálenosti 1 km a více RBK 1137 od NRBC
Údolí Vltavy k RBC Háj.
Včleněna do NRBK a do LBK mezi RBC Háj a
RBC Divoká Šárka.
LBC vedou ve směru J-S od RBC Divoká Šárka
po RBC Háj, kříží koridor stavby.
Mimo sledovaný koridor stavby. Některá
maloplošná chráněná území a některé další celky
zeleně – Opukový lom, Housle, Vizerka, Suchdol,
Kopaninský potok.

EVL Kaňon Vltavy u Sedlce v těsném sousedství
Nevyskytují se.
Nevyskytují se.
Žádné druhy s migračními cestami
V území jsou velkoplošně zastoupeny kvalitní
zemědělské půdy I. třídy ochrany.
Nevyskytují se.
Sedlec – Únětice, cihlářská surovina
Horoměřice
Tichá Šárka, Jenerálka, Horoměřice

+/-

Dva bodové sesuvy JZ od Př. Kopaniny při
východním okraji dálnice D7.

+/-

Vltava

PRAGOPROJEKT, a.s.

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

ostatní
Vodní plochy
Ochranná pásma vodních zdrojů

91

+/+/-

CHOPAV

-

Záplavová území

-

Přírodní park

+/-

Památné stromy

+/-

Území archeologického významu

+

Území historického, kulturního významu

+

Území hustě zalidněná

+

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

+

Šárecký a Únětický potok a jejich přítoky
(Suchdolský potok).
Malé rybníčky na Únětickém a Horoměřickém
potoce.
Mimo koridor stavby. Do 1 km OP vodní zdroje
(VZ) Horoměřice studna, VZ Horoměřice–
Suchdol, VZ Roztoky.
Nevyskytuje se.
Mimo koridor stavby stanoveno pro řeku
Vltavu, Únětický p., Šárecký p., Nebušický,
Lysolajský p., Kopaninský potok.
PP Šárka – Lysolaje se ke koridoru stavby
nejblíže přibližuje přes lesík Housle a Hlásek.
Do 1 km stromořadí lip v ul. Gagarinova, Lípa
svobody v Př. Kopanině. Dále do 2 km Buk u
Tuchoměřic, Dub v Horoměřicích, Platan
javorolistý v Podbabě, V Tichém údolí Platan
javorolistý, Buk lesní, Jinan dvoulaločný.
ÚAN I četně zastoupeny na Suchdole,
v Lysolajích, v Přední Kopanině, Horoměřicích i
v Nebušicích. ÚAN II. celé území Prahy, dále
v Horoměřicích.
V intravilánech jsou vymezena historická jádra
obcí – Př. Kopanina, Nebušice, Lysolaje,
Suchdol, Sedlec.
Četně nemovité kulturní památky – v Př.
Kopanině, Suchdole, Lysolajích, Horoměřicích,
Nebušicích, Sedlci, Úněticích, v Tichém údolí.
Okraj aglomerace HMP.
Míra zemědělského využití a neustálá
urbanizace krajiny, hustá infrastruktura.

Z uvedeného přehledu vyplývá, že ačkoliv se jedná o urbanizované území na okraji pražské
aglomerace s vysokým zastoupením zemědělských a zastavěných ploch, nachází se zde i lokality
se soustředěnými přírodními hodnotami, které požívají legislativní ochrany. Jedná se o skalnaté
srázy kaňonu Vltavy (PP Sedlecké skály), které bezprostředně navazují na východní okraj koridoru
stavby, či lesní porosty PR Roztocký háj – Tiché údolí.
V kontextu okolní krajiny nabývají na svém významu běžné přírodní prvky (lesy, potoky a jejich
údolí, mimo lesní zeleň). Dlouhodobé osídlení krajiny dokládají četné archeologické nálezy,
území je bohaté na nemovité kulturní památky soustředěné do zástavby sídel.
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C.2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY
C.2.1. OBYVATELSTVO A VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ
Obyvatelstvo
Zájmové území je situováno na severozápadním okraji pražské aglomerace – ke kompaktní
zástavbě Prahy jsou zde přidruženy příměstské části:
-

Sedlec, Suchdol a Lysolaje postupně přes nově vznikající výstavbu vytváří již prakticky
souvislou zástavbu.

-

Nebušice na severním okraji zalesněného území Divoké Šárky.

-

Přední Kopanina, která je přes dálnici D7 protilehlá letišti Václava Havla Praha.

Celé toto území je součástí správního obvodu Praha 6. Z pohledu jednotlivých městských částí se
jedná o: Praha – Přední Kopanina, Praha – Nebušice, Praha – Lysolaje, Praha – Suchdol a Praha 6.
Od roku 2004 náleží část k.ú. Sedlec, tzv. Dolní Sedlec, pod MČ Praha 6 (základní sídelní jednotky
Starý Sedlec a Sedlec – průmyslový obvod), zatímco zbytek katastrálního území (ZSJ Budovec,
Sedlec – u výtopny) jsou součástí MČ Praha – Suchdol.
Na území Středočeského kraje se jedná o obec Horoměřice, která je pozvolna propojena s na
severu ležícími Statenicemi. Za zalesněným Tichým údolím vystupuje okrajová zástavba Roztok.
Administrativní členění zájmového území shrnuje Tab. 25.
Tab. 25 Administrativní členění [69] – širší zájmové území
Kraj

M. části / obce

Katastr. území

Praha – Př. Kopanina

Přední Kopanina

Základní sídelní jednotka
Přední Kopanina
K Nebušicům
Nebušice-západ

Praha – Nebušice

Nebušice

Nebušice-střed
Nebušice-sever
Nebušice-východ
Lysolaje – západ

Praha – Lysolaje

Lysolaje

Hlavní město Praha

Lysolaje – údolí
Vysoká škola zeměd.-východ

Sedlec

Sedlec – u výtopny
Budovec
Vysoká škola zeměd.-západ
Suchdol – střed

Praha – Suchdol
Suchdol

Suchdol – západ
Starý Suchdol
Nad Tichým údolím
Tiché údolí
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Liboc

Divoká Šárka

Vokovice

Džbán
Jenerálka

Praha 6

Dolní a Horní Šárka

Dejvice

Šárecké údolí
V Podbabě
Sedlec – průmyslový obvod

Sedlec

Středočeský kraj

Starý Sedlec

Horoměřice

Horoměřice

Horoměřice

Únětice

Únětice u Prahy

Únětice

Statenice

Statenice

Tuchoměřice

Tuchoměřice

Tuchoměřice

Žalov

Žalov

Černý Vůl
Únětice

Na Dubečnici

Roztoky

Roztoky u Prahy

Háje
Roztoky - střed

Aktuální počty obyvatel v jednotlivých městských částech a obcích v Tab. 26 jsou údaje udávané
Českým statistickým úřadem k 1.1.2018.
Tab. 26 Počet obyvatel a přírůstek od roku 2010 [69]
Městská část

Počet ob.* Přírůstek

Hustota

Obce v SK

Poč.ob.** Přírůstek Hustota

Praha – Př.Kopanina 675

-13,2 %

2,1 ob./ha

Horoměřice

4 145

34,1 %

5,2 ob./ha

Praha – Nebušice

3 380

2,8 %

9,2 ob./ha

Únětice

747

17,8 %

2,4 ob./ha

Praha – Lysolaje

1 483

18,7 %

6,0 ob./ha

Statenice

1 479

32,3 %

3,9 ob./ha

Praha – Suchdol

7 151

10,5 %

13,9 ob./ha

Roztoky

8 403

11,5 %

10 ob./ha

Praha 6

104 356

3,2 %

25,1 ob./ha

Tuchoměřice 1 496

17,6 %

1,7 ob./ha

*) MČ Praha - stav 31.12.2017 **) Střed. kraj stav 1.1.2018

S ohledem na existenci České zemědělské univerzity je nutno k obyvatelům Suchdola připočítat
cca 22 000 osob trvale se pohybujících v jejím areálu, z toho přibližně 2 230 osob je zde během
školního roku ubytováno na kolejích (dle výroční zprávy ČZÚ za rok 2016).
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Obr. 13 Základní sídelní jednotky [69] – širší zájmové území
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Osídlení
Zájmové území je dlouhodobě osídleno, okolí Únětic již od starší doby bronzové, čemuž odpovídá
charakter člověkem vysoce pozměněné krajiny a charakter historického osídlení.
Díky terénu pražské kotliny se zde usídlily první kultury již v době paleolitu. Opěrnými body
převážně zemědělského osídlení v Pražské kotlině a okolí se od 7. do 9. století stala výšinná,
opevněná hradiště Šárka, Zámky, Podhoří, Butovice aj. Od těchto hradišť a rozptýlených osad
vedly stezky a cesty k brodům a břehům Vltavy. Brod v ostrém meandru Vltavy skýtal ideální
podmínky k založení osad.
Na centrální oblast Prahy navazuje kompaktní město, které zahrnuje souvisle zastavěné území.
Vnější pásmo rozšiřuje sídelní strukturu o formu drobných samostatných sídel ve volné, převážně
zemědělské krajině. A právě v takové části je situováno zájmové území. Novodobým fenoménem
je rostoucí tlak na srůstání původních obcí ve větší celky, a to zejména v příhraniční poloze Prahy.
Bydlení je dnes soustředěno do urbanistických celků vzniklých kolem společenských center
jednotlivých městských částí a obcí. Jedná se většinou o zástavbu rodinnými domy a vilami. Stará
občanská zástavba vykazuje rysy vesnických budov komponovaných často ve spojení s bývalými
hospodářskými objekty. Stávající trend v území je jednak v nové zástavbě jednotlivými rodinnými
domy či komplexy nových bytových domů na rozvojových plochách.
Tab. 27 Popis zástavby v zájmovém území
Jednotka

Popis zástavby

Přední
Kopanina

Historické centrum obce leží na skloněné plošině, která je tvořena tzv. opukami bělohorského
souvrství. Charakter obce udává Kopaninský potok, který protéká obcí hlubokým údolím. Střed
obce je stabilizovaným historickým územím s malebnou návsí a navazující zástavbou původních
statků. Na hist. výstavbu s typickými dlouhými staveními navazují novostavby rodinných domů.

Nebušice

Svérázný charakter zástavby si Nebušice uchovávají díky oddělení od kompaktní zástavby
Prahy zalesněným hřebenem Divoké Šárky. Centrum MČ vytváří historická náves, na kterou
jižním a východním směrem navazuje zástavba rodinných domů z 19. s 20. století, postupně se
rozrůstající o současné novostavby.

Horoměřice

Historické jádro obce tvoří hospodářský dvůr se zámečkem z 18. stol., a několik zemědělských
statků. Na ně navazuje venkovská zástavba z 19. a 20. století. V okrajových částech vyrůstají
nové rodinné i bytové domy. Vznikají tak celé nové čtvrti, které mění vzhled i charakter obce.

Lysolaje

Lysolaje jsou malá zemědělská a vinařská obec, která odpradávna náležela k Pražskému hradu.
Původní historické jádro zemědělské obce tvoří historické statky až ze 13. století či původní
kolonka bezzemků. Významné jsou relativně rozsáhlé zahrádkářské osady. V lokalitě Na Vinici
se nalézá sídliště s bytovými domy postavenými mezi roky 1970 až 2010, které je doplněno
výstavbou solitérních rodinných vil. Charakteristickou lokalitou je areál několika výzkumných
ústavů Akademie věd ČR doplněné bytovou zástavbou. V lokalitě Žebrák je situována
novodobá satelitní zástavby luxusních rodinných vil.

Suchdol

Suchdol se rozkládá na severu města na kopci nad Vltavou. Zástavba je tvořena zejména
rodinnými domy a zahrádkářskými koloniemi, výrazný je areál České zemědělské univerzity.
MČ je možno rozdělit do několika charakteristických částí. Starý Suchdol je tvořen historickou
zástavbou. Ulice Stržná s původně drobnou zástavbou dělnického obyvatelstva směrem k
Roztockému háji a ulici Havraní prolínající se s prvorepublikovými vilami a novou zástavbou po
2. světové válce. Budovec je vilová část doplněna novými bytovými domy u ul. Kamýcké.
Výhledy mají podobný charakter, avšak s vyšším zastoupením novodobé zástavby, komplex
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bytových domů je situován v ul. Holubí. Nejdynamičtější částí Suchdola je areál ČZÚ, který
vytváří jedinečný univerzitní kampus a zabírá zhruba 1/5 zastavěné plochy Suchdola.
Významnou částí je také koridor dlouhodobě vymezený pro SOKP stavební uzávěrou, kde se
nacházejí zahrádkářské osady. (zdroj: Suchodlskenoviny.cz).

Praha 6 Sedlec

Sedlec je klidná zelená čtvrť v sepětí s řekou Vltavou. Je tvořena rodinnými domy s komerčními
objekty mrazíren. Lokalita Sedlce je sevřena zvedajícím se masivem Sedleckých skal z jedné
strany a z druhé strany řekou Vltavou, významné je vedení železniční trati. Cca 80 % plochy je
využíváno průmyslově (mrazírny, sklady aj.), podél železnice a ul. Roztocká se nachází rodinné
domy.

Roztoky

Jižní okraj Roztok reprezentuje ul. Tiché údolí, která byla řešena jako zahradní čtvrť, kde
nalezneme honosné vily i skupiny menší rodinných domů. V lokalitě Na Vrškách, ZSJ Horní
Roztoky II, je zástavba tvořena novodobými rodinnými domy.

Rozvoj území, urbanizace prostoru
Podle demografické prognózy ČSÚ bude počet obyvatel Prahy v následujících desetiletích
postupně vzrůstat (na 1,29 mil v roce 2035 a 1,39 milionu v roce 2050). Rozvoj osídlení těsně za
hranici Prahy je často intenzivnější než ve vlastní Praze, v okrajových částech Prahy je vysoký
zájem o bytovou i komerční výstavbu. Z hlediska nebytových funkcí lze očekávat tlak na rozvoj
logistických a skladových center v okrajové části metropole ve vazbě na dopravní infrastrukturu –
leteckou i automobilovou.
Podle analýzy území, provedené na základě ortofomap z různých let snímkování území [46], a dle
územního plánu HMP, lze usuzovat na rozvoj zástavby v jednotlivých lokalitách. Rozvojové zóny
jsou stanoveny územním plánem. ÚPSU hl.m. Prahy je zobrazen na Obr. 14, kam jsou modře
zakresleny nově zastavěné plochy od roku 2003 v koridoru cca 1 km od stavby:
• V Přední Kopanině se jedná o lokality na jihu u ul. U Třešňového sadu a K Václavu,
orientované ve směru ke koridoru stavby.
• Na severním okraji Nebušic se jedná o doplnění menší lokalit na okraji zástavby. Rozvoj
Nebušic severním směrem (ve směru koridoru stavby) je limitován lesem Hlásek.
• V Horoměřicích je rozvoj zástavby nejzřetelnější a odehrává se formou výstavby nových
ucelených lokalit rodinných, řadových či menších bytových domů. Na JV okraji obce, ve směru
ke koridoru stavby, se jedná o zástavbu při ul. Komenského a Revoluční. Na jižním okraji obce
byly nové rodinné domy postaveny podél ul. Rabochova. Masivní výstavbou rodinných domů
je pozměněn prakticky celý západní okraj obce. Při terénním průzkumu byla zaznamenána
probíhající výstavba v lokalitě Třešňovka při hranici katastru Horoměřice / Suchdol, kde jsou
územním plánem vyznačeny plochy zástavby smíšené obytné.
• Na Suchdole mají nové výstavby charakter především doplnění volných proluk v již kompaktní
zástavbě. Podél ul. Internacionální vyrostly zejména bytové domy na Suchdolském a
Brandejsovo náměstí. Okrajová zástavba bytových domů vznikla v ul. Holubí na západním
okraji Suchdola, rodinné domy byly dostavěny v průtahu ul. Kosova. Komplex bytových domů
vyrostl také v Budovci ve východním kvadrantu křižovatky ul. Suchdolská a Kamýcká (Terasy
Budovec).
• V Lysolajích vznikla zcela nová vilová čtvrť východně od komplexu budov Akademie věd ČR
v lokalitě K Vinici. Komplex typizovaných rodinných domů vyrostl také mezi zahrádkářskými
osadami v ul. Dolina a Do Zátiší.
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Obr. 14 Výřez ÚPSÚ HMP se zákresem rozvojových ploch a vyznačením nové zástavby od roku cca 2003 (modré
plochy, sledovaný koridor cca 1 km)
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Prakticky veškeré nové výstavby mají obytnou funkci, pouze v areálu ČZÚ se jedná o nové
budovy pro potřeby univerzity (výukové a vědecké prostory). Výrobní či komerční zóny se zde
nenacházejí, pouze místně dochází k doplnění či modernizaci již existujících areálů (např.
v Sedlci). Tomu odpovídá i vymezení ploch dle Územního plánu, kde v rámci jednotlivých
městských částí převládají zejména plochy obytné či všeobecně smíšené.
V návrhu Územního plánu Horoměřice [13] je při jižním okraji zástavby obce, v lokalitě V průhoně
a U hlásku, vymezena zastavitelná plocha určená pro komerční zónu a plocha územní rezervy
určená pro komerční zónu. Plochy pro zástavbu smíšenou obytnou jsou vymezeny na východním
okraji katastrálního území (lokalita Na skále, Třešňovka).
Pro vedení SOKP je dle platného územního plánu HMP vymezen koridor veřejně prospěšné
stavby 3/DK/číslo městské části Pražský (Silniční) okruh Ruzyně - Březiněves v hranicích hl. m.
Prahy včetně Rybářky. Tento koridor navazuje na koridor vedený ve Středočeském kraji jižně od
obce Horoměřice (dle ZÚR SK po aktualizaci č.2 jako veřejně prospěšná stavba D001). Na tento
koridor navazují plochy orné půdy, v prostoru Suchdola pak plochy OV-B – všeobecně obytné.
Komunikační síť, doprava
Z pohledu širších vztahů hlavního města začal se vzrůstajícím významem Prahy v rámci
evropských struktur stoupat jeho význam jako evropského dopravního uzlu, přes který se
uskutečňují dálková spojení hlavně ve směru sever – jihovýchod a západ – východ. V silniční
dopravě se jedná o tyto tahy:
E48 (D6) Praha – Karlovy Vary – Bayereuth – Würzburg
E 50 (D5, D 1) Nürnberg - Praha - Brno - Košice
E 55 (D3, D8) Berlín - Praha - České Budějovice - Linz
E 65 (D8, D1) Sczecin - Hradec Králové - Praha - Brno - Budapest
E 67 (D11) Praha - Wroclaw - Warszawa
Všechny tyto dálniční a silniční tahy jsou vzájemně propojeny na silničním okruhu kolem Prahy
a jsou propojeny s nadřazenou komunikační sítí Prahy, kterou dle definice připravovaného
Metropolitního plánu tvoří Pražský okruh (SOKP) se zaústěnými úseky dálnic a silnici I. třídy a
pozemní komunikace s celoměstským významem. Těmi jsou Městský okruh, Průmyslový
polookruh (v trase komunikací Průmyslová – Kbelská), Spořilovská a Libeňská spojka a hlavní
radiály propojující oba okruhy.
Z pohledu místních poměrů procházejí zájmovým územím městské komunikace, které jsou
součástí městské uliční sítě sběrných komunikací, na území Středočeského kraje se jedná o
komunikace II. a III. třídy (řazeno od západu k východu):
• Stávající silnice I/7 - v současné době je I/7 vedena od ukončení SOKP (D0) u ul. Evropská po
MÚK Aviatická, kde začíná D7. Je navržena výstavba provizorní přeložky silnice I/7.
• Dálnice D7 – počátek je dnes vložen do MÚK Aviatická. V budoucnu je plánováno posunutí do
MÚK Přední Kopanina.
• Sil. III/2404 (ul. Do Horoměřic) – v prostoru osady Na Padesátníku je sjezd z I/7, vede SV
směrem přes křížení se sil. Nebušice – Přední Kopanina do Horoměřic.
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• Ul. K Tuchoměřicům – Tuchoměřická - silnice z Nebušic do Přední Kopaniny
• Sil. II/240 – prochází ve směru JV – S, propojuje ul. Evropskou přes ul. Horoměřickou
s Horoměřicemi. Pokračuje dále na sever přes Statenice, Velké Přílepy až Kralupy nad Vltavou.
V současné době je v přípravě stavba „Přeložka silnice II/240 (D7 – D8) – úsek mezi dálnicí D7,
dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“ na území Středočeského kraje.
• Sil. III/2403 – silnice je vedena od Lysolají (ul. Štěpnice) do Horoměřic, kde se napojuje na sil.
II/240.
• Sil. II/241 – silnice je vedena od kruhového objezdu na Vítězném náměstí v Dejvicích podél
levého břehu Vltavy přes Podbabu. V Sedlci se odklání od Vltavy a prudce stoupá ul.
Kamýckou, kterou prochází přes Suchdol a pokračuje ve směru do Statenic, kde se napojuje
na sil. II/240.
• Sil. II/242 – silnice je vedena ze Sedlce, kde se odpojuje od sil. II/241 a pokračuje na levém
břehu Vltavy do Roztok.
• Přes Únětice je vedena sil. III/2411, která je propojkou sil. III/2421 od Roztok a sil. II/240
v Horoměřicích.
Podél Vltavy sleduje sil. II/242 dvoukolejná elektrifikovaná trať číslo 091 Praha – Kralupy nad
Vltavou, která pokračuje pod č. 090 přes Roudnici nad Labem a Ústí n. Labem do Děčína.
Od Prahy jsou na řece Vltavě splavné úseky, Praha je vybavena přístavním zázemím, které
zahrnuje Přístavy Holešovice, Libeň, Smíchov a Radotín. Pro obyvatelstvo je významný Sedlecký
přívoz - Zámky, který je opětovně zprovozněn od roku 2005 a je začleněn do systému Pražské
integrované dopravy. Přívoz je využíván turisty pro výlety do atraktivního údolí Vltavy, ale stejně
tak pro běžné denní cesty, kdy jeho využití může vzhledem k absenci jiného přímého spojení
zkrátit cestu z protilehlých částí Bohnice – Suchdol až o polovinu.
Západně od silnice I/7 je situováno mezinárodní veřejné letiště Václava Havla Praha. Pro jeho
rozvoj se plánuje výstavba nové paralelní vzletové a přistávací dráha RWY 06R/24L, která zajistí
vyšší kapacitu jeho dráhového systému (s tím souvisí nutnost přeložky sil. I/7). Dle výroční zprávy
Letiště Praha odbavilo v roce 2017 rekordních 15,4 milionů cestujících při 148 tisících
vzletech/přistání letadel a 71 tisících tun přepraveného nákladu.
Rekreace
V samotném koridoru stavby lze prostory využívané ke krátkodobé rekreaci obyvatel uvažovat
pouze v prostoru Suchdola, kde se ve stopě záměru nachází zahrádkářské kolonie. Z pohledu
širšího zájmového území jsou příležitostně využívány ke krátkodobé rekreaci obyvatel,
soustředěné zejména do ploch zahrádkářských a chatových kolonií, následující lokality:
-

Na Padesátníku (při silnici I/7 a III/2404 na Horoměřice)

-

Přední Kopanina – při MÚK Aviatická

-

Přední Kopanina – Preláty

-

Jenerálka (východně od Nebušic)

-

Lysolaje – zejména prostor mezi ul. Lysolajské údolí a areálem ČZÚ
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-

Třešňovka – údolí Horoměřického potoka východně od obce

-

Suchdol – ve svahu Únětického potoka ve vazbě na Starý Suchdol (Trojanův mlýn).

Jinou formou rekreace je pěší a cyklo turistika. Největšímu zájmu jsou vystaveny lokality mimo
samotný koridor stavby, avšak v jeho těsné vazbě. Jedná se zejména o údolí Vltavy, dále
například Kozí Hřbety či Housle v Lysolajích. Z hlediska širšího území lze zmínit také Šárecké údolí
na jihu a Únětické údolí na severu, jejichž propojení zajišťují polní cesty V oříškách a K Háji.
Šárecké údolí a údolí Vltavy jsou důležitými celoměstskými rekreačními oblastmi. Páteřní
turistické trasy a cyklotrasy prochází po pravém břehu Vltavy. Hustou turistickou sítí pro pěší a
cyklisty je protkáno údolí Šáreckého potoka. To je ve směru na sever propojeno s údolím
Kopaninského potoka např. cyklotrasou č. A33 (vede z Prokopského údolí přes Nové Butovice,
Motol, Divokou Šárku do Okoře) a 0078 (Přední Kopanina), A167 (spojka Nebušice), 0077
(Horoměřice). V souběhu s trasou č. 0077 prochází zelená turistická značka, která je přes modrou
propojena ve směru na východ s Přírodní památkou Housle a dále do Lysolají. Celé Šárecké údolí
je prakticky lemováno červenou turistickou trasou. Lesíkem Háj prochází naučná stezka Les
Hlásek. V Houslích nalezneme naučnou stezku Housle.
Na severu je vedena červená turistická trasa od Tuchoměřic do Horoměřic, v pokračování zelené
značky k Úněticím, kde je možno po modré směřovat do Roztok. Je zde vedena také jedna
naučná stezka Roztocký háj – Tiché údolí, která začíná na suchdolské vyhlídce na vltavské údolí,
vede přes Roztocký háj do Roztok a dále údolím Únětického potoka až k Únětickému rybníku a
dále do Starého Suchdola.
Přes Suchdol je vedeno několik cyklotras č. A171 (propojuje Nebušice, Lysolaje a Suchdol), A181
(Suchdol – Roztoky), A18 (Suchdolská, propojuje Sedlec, Suchdol a Horoměřice).

Obr. 15 Turistické a cyklistické trasy v zájmovém území (koridor 1 km)
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C.2.2 OVZDUŠÍ A KLIMA
C.2.2.1 Klimatické poměry
Z klimatického hlediska náleží zájmové území dle klasifikace v Atlasu podnebí ČSR (1958) do
okrsku B1, tj. mírně teplá, suchý, s mírnou zimou. Podle Quittovy klasifikace klimatických oblastí
uvedené v Atlasu podnebí Česka [21] se zájmové území nachází v teplé oblasti T2, která zahrnuje
Polabí a povodí Ohře. Klimatická oblast T2 je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem,
s velmi krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Zima je
krátká, mírně teplá, suchá až velmi suchá s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Tab. 28 Charakteristika klimatické oblasti T2
Parametr
počet letních dní

Klimatická oblast T2
50 - 60

počet dní s průměrnou teplotou 10 °C a více
počet dní s mrazem
počet ledových dní
průměrná lednová teplota °C
průměrná dubnová teplota °C
průměrná červencová teplota °C

160 – 170
100 - 110
30 - 40
-2 až -3
8-9
18 - 19

průměrná říjnová teplota °C
průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více
suma srážek ve vegetačním období mm
suma srážek v zimním období mm
počet dní se sněhovou pokrývkou

7-9
90 - 100
350 - 400
200 - 300
40 - 50

počet zatažených dnů
počet jasných dnů

120 - 140
40 - 50

Dle map charakteristik klimatu (ČHMÚ) se průměrná roční teplota vzduchu za období 1981 –
2010 pohybuje v rozmezí 9 až 10°C, západní část zasahuje do oblasti, kde se teplota pohybuje
mezi 8 až 9 °C. Průměrný roční úhrn srážek za uvedené období 500 – 550 mm.
Za období 1981 – 2010 udává ČHMÚ pro Prahu a Středočeský kraj roční dlouhodobý srážkový
normál 587 mm a roční dlouhodobý normál teploty 8,6°C.
Nejbližší meteorologická stanice je stanice ČZÚ v Praze, která je situována v areálu ČZÚ v západní
části Suchdola. Její nadmořská výška je cca 280 m n. m. Průměrná teplota je udávána kolem 9°C,
průměrný roční úhrn srážek kolem 500 mm.
Dlouhodobé průměry pro stanici Praha, Ruzyně dle údajů ČHMÚ uvádí Tab. 29. Za období 1961 –
1990 jsou dle ročenky ŽP [33] dále udávány: průměrná roční oblačnost v desetinách pokrytí
oblohy 6,6, průměrná roční rychlost větru 3,9 m/s.
Území je zahrnuto mezi oblasti s nebezpečím přívalových srážek – viz C.2.4.
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Tab. 29 Praha, Ruzyně – dlouhodobé průměry (ČHMÚ)
Charakteristika
Průměrná roční teplota vzduchu (°C)

1961 - 1990
+8,1

1971 - 2000
+8,3

1981 - 2010
+8,6

524,1
1703,3

501,3
1722,3

500,7
1784,2

Průměrný roční srážkový úhrn (mm)
Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu (hod)

Klimatické charakteristiky jsou v zájmovém území ovlivňovány celkovou konfigurací terénu a
konfigurací zástavby. Odlišný charakter reliéfu plošin a údolí potoků (Šárecký, Kopaninský, kaňon
Vltavy) předurčuje odlišné rozptylové podmínky. Z pohledu zástavby jsou klimatické podmínky
území hlavního města ovlivněny tzv. tepelným ostrovem velkoměsta, v centru města je například
průměrná teplota vzduchu při stejné nadmořské výšce o 1°C vyšší než v otevřené krajině. To je
způsobeno velkou koncentrací tepelných zdrojů, ale hlavně menšími ztrátami při výparu
v důsledku urbanizace aktivního povrchu, kde výrazně převažují zpevněné plochy nad
přirozeným povrchem s vegetací a kde převážná část dešťových srážek ihned odtéká do
kanalizace.
Hlavní město Praha má v interaktivním Atlasu životního prostředí [31] zpracovanou mapu bonit
klimatu. Z ní je patrné, že nejvyšší stupeň bonity klimatu se nachází v okrajových částech městské
aglomerace, kam patří prakticky celé zájmové území.
Větrná růžice
Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu provedl ČHMÚ z průměrných hodnot za
období let 2007 – 2016.
V zájmovém území převládá proudění od západu, resp. jihozápadu. Nejméně často naopak
vanou větry od severovýchodu. Proudění o nízkých rychlostech do 2,5 m.s-1 se v dané lokalitě
vyskytuje s četností 58,9 %, samotné bezvětří pak s četností 1,5 %. Poměrně silně je zde
zastoupena i kategorie středních rychlostí věru (2,5-7,5 m.s-1), a to 40,2 %. Rychlosti větru vyšší
než 7,5 m.s-1 se vyskytují pouze zřídka (pouze po 1,0 % času v roce) a jsou téměř výhradně
spojeny s prouděním ze západního kvadrantu.
Celková větrná růžice je uvedena v příloze B.3, Tab. 30 sumarizuje součtové hodnoty pro
jednotlivé směry proudění.
Tab. 30 Tabelární podoba větrné růžice platné pro zájmové území (četnost proudění větru v %)
TR*
m.s-1
Σ

S

SSV

SV

5,30

2,42

2,12

VSV
3,03

V

VVJ

JV

JJV

4,88

7,78

5,73

5,77

J
6,11

JZJ

JZ

ZZJ

5,93

9,34 11,57

Z

ZSZ

SZ

SSZ

8,54

7,49

5,80

6,69

Calm
1,50

součet
100,00

C.2.2.2 Ovzduší
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí;
ovlivňuje zdravotní stav obyvatel a poškozuje přírodní prostředí v rozsáhlých oblastech.
Znečištění ovzduší znamená přítomnost nežádoucích (cizorodých) látek ve vzduchu v takovém
množství, které má škodlivé účinky na živé organismy. Hlavním zdrojem znečištění je lidská
činnost. K překračování imisních limitů dochází obecně především u prachových částic PM10,
u oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu, ozónu a polycyklických aromatických uhlovodíků
(PAU).
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Emise
Zdroje emitující do ovzduší škodliviny jsou členěny na mobilní a stacionární.
Ze stacionárních zdrojů jsou zásadní zejména velké zdroje. Dle údajů ČHMÚ jsou velké zdroje
znečišťování ovzduší REZZO 1 (údaje k za rok 2016) situovány na Suchdole v areálu České
zemědělské univerzity (přibližně 13 zdrojů). 1 zdroj je umístěn v Přední Kopanině. Na území
Středočeského kraje jsou nejblíže situovány dva zdroje v Horoměřicích a dva zdroje v Roztokách.
Problémem mohou být lokální topeniště se starými kotli na uhlí.
Z mobilních zdrojů je dominantní automobilová doprava. Ze silnic II. třídy propojující Prahu
s přilehlým aglomeračním pásem Středočeského kraje se jedná o frekventované sil. II./240 a
II/241. Ze sil. III. třídy jsou zastoupeny sil. III/2404 od Horoměřic do Ruzyně a III/2403 od
Horoměřic do Lysolají. Z místních komunikací se jedná o ul. Kamýcká, K Tuchoměřicům
(Tuchoměřická).
Imise
Zájmové území je situováno na SZ okraji zástavby Prahy, kde jsou dosahovány nejlepší (resp.
nejnižší) hodnoty všeobecného ročního indexu kvality ovzduší. Ze znečišťujících látek lze zmínit
oxid uhelnatý a benzo[a]pyren, jejichž zvýšené koncentrace jsou mapovány v prostoru Suchdola
[31]. Obr. 16 je výřezem z Imisní mapy (geoportál hl. m. Prahy) pro modelové pole koncentrací
benzo[a]pyrenu, u kterého dochází v prostoru Suchdola k překračování imisního limitu.

Obr. 16 Modelové pole průměrné roční koncentrace benzo[a]pyren [31]

Současnou kvalitu ovzduší je možné vyhodnotit na základě pětiletých průměrů koncentrací
znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) publikovaných ČHMÚ [6] pro potřeby zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tato data jsou uváděna pro čtverce 1×1 km. Posuzovaný záměr
prochází celkem 12 čtverci. Následující přehled přibližuje průměrné hodnoty imisní zátěže v
hodnocené lokalitě a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů.
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

104

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

Tab. 31 Průměrné hodnoty koncentrací za období 2013 – 2017 pro zájmové území stavby SOKP 518
Znečišťující látka

Veličina

Oxid dusičitý
roční průměr
Oxid siřičitý
4. nejvyšší denní průměr
Částice PM10
roční průměr
Částice PM10
36. nejvyšší denní průměr
Částice PM2,5
roční průměr
Benzen
roční průměr
Benzo[a]pyren
roční průměr
Arsen
roční průměr
Kadmium
roční průměr
Olovo
roční průměr
Nikl
roční průměr
Pozn.: tučně jsou zvýrazněny nadlimitní hodnoty

Jednotka Zájmové území Imisní limit
-3

µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
µg.m
-3
ng.m
-3
ng.m
-3
ng.m
-3
ng.m
-3
ng.m

13,9 – 22,1
13,9 – 15,4
24,1 – 25,7
40,1 – 45,5
17,0 – 18,0
1,1 – 1,3
1,0 – 1,5
2,0 – 2,6
0,3 – 0,4
5,5 – 6,3
0,7 – 0,8

40
125
40
50
25
5
1
6
5
500
20

Podíl na
imis. limitu (%)
34,8 – 55,3
11,1 – 12,3
60,3 – 64,3
80,2 – 91,0
68,0 – 72,0
22 – 26
100 – 150
33,3 – 43,3
6–8
1,1 – 1,3
3,5 – 4

Z průměrných hodnot koncentrací za období 2013 – 2017 poskytovaných ČHMÚ vyplývá, že
v širším území záměru nedochází vyjma benzo[a]pyrenu k překračování imisních limitů
znečišťujících látek vyhlášených pro ochranu zdraví lidí (stanovuje příloha č. 1 k zákonu č.
201/2012 Sb). v platném znění. Nejvyšší hodnoty znečišťujících látek jsou dosahovány v západní
části zájmového území (letiště, sil. I/7, D7), v případě benzo[a]pyrenu v prostoru Suchdola.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (viz § 12
odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), je překročen nejvýše o 50 %. Znečištění ovzduší
benzo[a]pyrenem patří v současné době k největším problémům kvality ovzduší. Dle údajů
ČHMÚ byl v roce 2017 imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzo[a]pyrenu překročen
na 26,0 % plochy území ČR s cca 61,8 % obyvatel ČR.
Z imisních charakteristik sledovaných v rámci rozptylové studie (příloha B.3) nejsou uvedeny
krátkodobé koncentrace oxidu dusičitého, kde je limit stanoven ve výši 200 µg.m-3 s tolerovaným
počtem překročení v 18 případech za rok. Dle údajů ČHMÚ [54] lze předpokládat, že imisní limit
je v prostoru záměru plněn se značnou rezervou.
Příspěvky automobilové dopravy k celkové imisní situaci koncentrací znečišťujících látek
znázorňují výkresy 2 – 9 Rozptylové studie v příloze B.3.

C.2.3 HLUKOVÁ SITUACE A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY
V současnosti jsou zdroji hluku zejména provoz automobilové dopravy na místních komunikacích
(II. třída a nižší) a provoz z letecké dopravy (Letiště V. Havla).
Přes k. ú. Suchdol vede stávající ochranné hlukové pásmo (hluková zóna A) Letiště Václava Havla
Praha. Se záměrem Letiště vybudovat novou paralelní RWY 06/R/24L souvisí také návrh nového
ochranného pásma letiště.
V Suchdole, Horoměřicích a Přední Kopanině jsou pro monitorování hluku letecké dopravy v roce
2019 umístěny stanice, ve kterých probíhá kontinuální monitoring hluku, s jehož výsledky se lze
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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seznámit na internetových stránkách https://www.prg.aero/hluk. Pro představu o hlukovém
zatížení území jsou v Tab. 32 uvedeny průměrné měsíční ekvivalentní hodnoty akustického tlaku
za únor 2019.
Tab. 32 Denní ekv. hladiny LAeq,T v denní a noční době, měsíční průměr 02/2019 (www.prg.aero/hluk)
Stanice

Celkový hluk (dB)
Letecký hluk (dB)
Neletecký hluk (dB)
LAeq,T DEN
LAeq,T NOC LAeq,T DEN LAeq,T NOC LAeq,T DEN LAeq,T NOC

MP08 Horoměřice střed
MP09 Praha-Přední Kopanina

52,9
56,0

46,4
48,4

51,2
50,5

45,1
44,3

48,2
54,6

40,7
46,3

MP10 Horoměřice
MP13 Suchdol

51,8
56,6

45,1
48,8

50,0
54,6

43,3
47,9

47,2
52,2

40,2
41,5

Dle zprávy o hlukové situaci na letišti Praha /Ruzyně za roky 2016 a 2017 je severní část MČ
Praha Suchdol vystavena nadlimitním hodnotám hluku z leteckého provozu 50 dB v noční době,
a část k. ú. Horoměřice a část k.ú. Přední Kopanina vystaveny nadlimitním hodnotám hluku
z leteckého provozu 60/50 dB v denní/noční době.

Obr. 17 Ochranná hluková pásma letiště Praha (https://www.prg.aero/hluk)

Představu o zatížení území hlukem lze získat také z Hlukové mapy Prahy, která je k dispozici na
stránkách Atlasu životního prostředí geoportalu Praha [31]. Tato aplikace prezentuje kompilaci
informačních vrstev přímo či nepřímo souvisejících s problematikou hluku. Základní informační
vrstvy hlukové mapy prezentující hladiny hluku ve dne a v noci (deskriptory LAeq16h a LAeq8h, ve
výšce 4m) z povrchové dopravy, stav 2016 (IPR, 2017) a Strategickou hlukovou mapu pro
deskriptor Ldvn a Ln (Pro Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracoval Zdravotní ústav se sídlem v
Ostravě v r. 2015, příprava dat AKUSTIKA Praha s.r.o., vstupní data: silniční doprava 2013, ostatní
zdroje 2011).
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Obr. 18 Hluková mapa [31]

C.2.4 VODA
C.2.4.1 Povrchové vody
Koridor stavby nekříží žádný vodní tok. Zájmové území leží na levém břehu řeky Vltavy, která je
zařazena do seznamu vodohospodářsky významných toků [94]. Řeka Vltava je základní tepnou
celé říční sítě na území hlavního města Prahy. Celé zájmové území je odvodňováno sítí drobných
vodních toků, s relativně malými průtoky, s malou plochou povodí cca okolo 6,0 km2. Všechna
povodí jsou v zájmovém území záměru generelně odvodňována povrchově do levobřežních
přítoků Vltavy. Všechny toky protékají územím ve směru od západu k východu – ve směru
spádování terénu k Vltavě.
Z hydrologického hlediska náleží zájmové území k povodí Vltavy, dílčí povodí Dolní Vltava, povodí
3. řádu Vltava od Rokytky po ústí č. 1-12-02. Z hlediska podrobného členění náleží zájmové
území k dílčím povodím vodních toků 4. řádu, které sumarizuje Tab. 33. Hydrologické
charakteristiky toků v dotčených profilech jsou shrnuty v Tab. 34.
Tab. 33 Vodní toky v širším zájmovém území [37]
Tok

ČHP

Spádový recipient

2

Plocha dílčího povodí(km )

Povodí 3. řádu
Vltava od Rokytky po ústí

1-12-02

975,1
Povodí 4. řádu

Vltava - dílčí povodí
Vltava - dílčí povodí

1-12-02-007
1-12-02-009

Horoměřický potok
Nebušický potok

1-12-02-013
1-12-02-005

Únětický potok
Litovický (Šárecký) p.

6,61
5,37

Kopaninský potok
Litovický (Šárecký) p
Litovický (Šárecký) p

1-12-02-011
1-12-02-004
1-12-02-006

Únětický potok
Vltava
Vltava

7,21
25,02 (po soutok s Nebuš. p.)
6,44

1-12-02-010

Litovický (Šárecký) p.
Vltava

3,1
18,47 (po soutok s Kopaninským p.)

dílčí povodí p. Housle
Únětický potok
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1-12-02-012
1-12-02-014

dílčí povodí Suchdolský p.

Vltava
Vltava

8,95 (po soutok s Horoměř. p.)
5,95

Únětický potok

Tab. 34 Hydrologické charakteristiky vodních toků (data ČHMÚ, 1998, evidenční listy)
Tok - Hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
2
Plocha dílčího povodí (km )
3
Průměrný roční průtok (m /s)
3
Q355 (m /s)
Tok - Hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
3
Průměrný roční průtok (m /s)
3
Q355 (m /s)
3

Průtoky N-leté (m /s)
Tok - hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
Prům.dl. roční výška srážky (mm)
Průměrný dl. roční průtok (l/s)
Q355 (l/s)
3

Průtoky N-leté (m /s)
Tok - hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
Prům.dl. roční výška srážky (mm)
Průměrný dl. roční průtok (l/s)
Q355 (l/s)
3

Průtoky N-leté (m /s)
Tok - hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
Prům.dl. roční výška srážky (mm)
Průměrný dl. roční průtok (l/s)
Q355 (l/s)
3

Průtoky N-leté (m /s)
Tok - hydrologické číslo pořadí
Profil
2
Plocha povodí od pramene (km )
Prům.dl. roční výška srážky (mm)
Průměrný dl. roční průtok (l/s)
Q355 (l/s)
PRAGOPROJEKT, a.s.

Vltava, km 39,0 1-12-02-007
Dílčí povodí po zaústění Drahaňského potoka
27 219,7
10,3
147
26
Vltava, km 51,65 1-12-02-025
Praha – Na Františku
26 976 (96 % plochy povodí toku)
143
28,0
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
863
1780
2240
3460
Kopaninský potok 1-12-02-011
Přední Kopanina, 120 m nad ohybem silnice na Nebušice
5,1
546
12,8
2
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
0,6
0,8
1,4
2
3,2
4,9
Horoměřický potok - 1-12-02-013
Horoměřice, 70 m pod hrází horního rybníka
4,9
528
16,0
2,5
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
0,6
0,8
1,4
2
3,2
4,9
Suchdolský potok – 1-12-02-014
Suchdol, pod soutokem větví
2,42
495
3,3
0,5
Q1
Q2
Q5
Q10
Q20
Q50
0,5
0,9
1,7
2,4
3,4
4,9
Lysolajský potok (Housle) - 1-12-02-006
Křížení se silnicí Horoměřice - Jenerálka
0,55
524
1,25
0

Q100
4040

Q100
6,6

Q100
6,6

Q100
6,4
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Vodní toky
Páteřními toky odvodňující zájmové území jsou Únětický potok severně od koridoru stavby a
Šárecký potok na jihu. Přítoky Únětického potoka jsou Kopaninský, Horoměřický a Suchdolský
potok. Přítoky Šáreckého potoka jsou Nebušický potok a potok Housle. Únětický potok zaúsťuje
do Vltavy v Roztokách v ř. km 38,3. Šárecký potok (na horním toku nazývaný Litovický potok) se
vlévá do Vltavy v ř. km 42,8.
• Horoměřický potok, délka toku cca 2,6 km. V obci Horoměřice je celý horní tok zatrubněn, do
otevřeného koryta vytéká na úrovni hráze rybochovného rybníka „Pod Luky“ a obtéká
biologický rybník ČOV. Dále je veden v upraveném zemním korytě až po soutok s Únětickým
potokem.
• Kopaninský potok, délka cca 4,4 km. Potok pramení na území letiště a ve většině své délky je
upraven. Nad zástavbou Přední Kopaniny jsou do něj zaústěny vody z areálu letiště V. Havla
Praha, z toho důvodu je v jeho pramenné části vybudován suchý poldr. Ve většině své délky
protéká zalesněným územím, nad Kopaninským mlýnem se zprava vlévá do Únětického
potoka.
• Nebušický potok, délka cca 4 km. Pramení na SZ okraji Nebušic, protéká k osadě Jenerálka,
kde se vlévá do Šáreckého potoka. Pro potok je charakteristický velký spád a rozkolísanost
průtoků, které vyvolávají stržovou erozi. Koryto potoka bylo sanováno.
• Potok Housle (Lysolajský potok), délka toku 1,9 km, velikost povodí celkem 3,1 km2. Pramení
v dolní části rokle Housle (tzv. Zázračná studánka). Protéká Lysolajským údolím a vlévá se do
Šáreckého potoka.
• Suchdolský potok, délka toku cca 0,58 km, velikost povodí celkem 2,95 km2. Pramení v severní
části Starého Suchdola, u Spáleného mlýna ústí zprava do Únětického potoka.
Část Suchdola a Sedlce je odvodňována drobnými depresemi přímo do Vltavy. Křížení těchto
občasných vodotečí s železniční tratí ČD je kamennými klenbovými mostky, křížení s levobřežní
Roztockou ulicí trubními propustky. Vzhledem k charakteru podloží se v dotčeném dílčím povodí
Vltavy vytvořily erozní činností řeky hluboká údolí, lemovaná prudkými skalnatými srázy
rozčleněnými řadou bočních roklí.
Vodní nádrže
V zájmovém území se vodní plochy prakticky nenacházejí. Vodní nádrže zde jsou zastoupeny jen
sporadicky v podobě malých návesních rybníčků či požárních nádrží. Např. v Horoměřicích se
jedná o nebeské nádrže Podraboch a U dvora. Od rybníka Pod luky I je Horoměřický potok veden
otevřeným korytem, pod ČOV obtéká její biologickou část, rybník Pod luky II.
V pramenné části Kopaninského potoka (mimo zájmové území), je na toku vybudován suchý
poldr o kapacitě 68 250 m3, který slouží k zachycení přívalových srážek z areálu letiště JIH (pro
areál letiště SEVER byl vybudován Tuchoměřický poldr).
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Vodní útvary povrchových vod
Zájmové území stavby se nachází v povodí jednoho vodního útvaru povrchových vod DVL_0820
Vltava od toku Berounky po ústí do Labe, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení
dobrého stavu, a ekologický stav jako poškozený stav.
Vodní útvary povrchových vod v kategorii „jezero“ se v zájmovém území nenacházejí.
Zranitelné oblasti
Celé zájmové území je vymezeno jako zranitelná oblast dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb.,
o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (v platném znění). Zranitelné oblasti jsou
územně vymezeny katastrálními územími a akční program se vztahuje na fyzické nebo právnické
osoby, které provozují zemědělskou výrobu a jsou zapsány do evidence podle zákona o
zemědělství (v platném znění). Ve zranitelných oblastech se vyskytují vody znečištěné dusičnany
ze zemědělství. Zranitelné oblasti jsou stanoveny v k.ú. Přední Kopanina, Nebušice, Horoměřice,
Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Roztoky u Prahy a další ve směru na sever od Prahy.
Záplavová území
Samotný koridor stavby se nedotýká žádného záplavového území. Z hlediska širšího zájmového
území jsou záplavová území vyhlášena pro řeku Vltavu, Lysolajský a Nebušický potok, pro
Kopaninský potok v části zástavby, dále také pro potok Únětický a Šárecký.
Na Vltavě je vymezeno záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně (srpen 2002) a
aktivní zóna pro průtoky s periodicitou 100 let. Na drobných vodních tocích jsou vodoprávním
úřadem stanovena záplavová území pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni
s periodicitou 100 let, a dále aktivní zóna.
Tab. 35 Záplavová území [37]
Předmět
Datum
Číslo jednací
Vodopr.úřad
Poznámka
stanovení
stanovení
stanovení
ZÚ vodních toků
MHMP
21.08.2003
MHMPVltava
39,5 - 70 Vltavy a Berounky
118671/2003/VYS/P
na území HMP
o/Ku
Litovicko MHMP, 1.10.2008
Úsekově změněno
0,000 –
Šárecký potok
odbor
ustanoveními z let
Zápl. území a
S-MHMP
16,114
a jeho přítoky
ochrany
aktivní zóna
581818/2008/OOP/I 2011, 2015 a2016
prostředí
zápl. území
I/Ku
Lysolajský pot. 0,000 – 1,901
0,000 – 3,475
Nebušický p.
08.10.2012 MUCE 31560/2012
0,0 – 2,0
OZP/V/Kut-OOP
Únětický
MěÚ
Q5, Q20, Q100
potok
Černošice 22.07.2013 S-MUCE 23563/2012
2 – 13,132
OOZP/V/Kut
MHMP
27.08.1999
MHMP-61073
Kopaninský
Záplavové
0,0 – 3,7
potok
území
/1999/VYS/Tr/Rů
Vodní tok

Ř. km

Zájmové území se nachází v oblasti, kde hrozí nebezpečí z přívalových srážek (dle Identifikace
kritických bodů, VÚV TGM Brno 5/2014) – kritické body: Nebušice, Housle, Starý Suchdol.
V místech s vyšším zastoupením zorněné zemědělské půdy to může znamenat významnější
ohrožení lokálními přívalovými srážkami.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Meliorace.
V zájmovém území nejsou odtokové poměry upraveny meliorováním zemědělských pozemků.
Kvalita povrchové vody [32]
Mapování kvality vody v pražských potocích a nádržích je jednou z pravidelných činností Správy
vodních toků v Praze. Systematické měření a vyhodnocování je prováděno od roku 2000, je
sledováno 16 potoků v 38 profilech. V rámci širšího zájmového území lze ze sledovaných potoků
jmenovat Litovicko-Šárecký potok, profil ústí do Vltavy. Průměrné hodnoty z roku 2014 pro 18
sledovaných ukazatelů vykazují třídu jakosti vody I – III (velmi čistá voda až znečištěná voda),
přičemž nejvyšší hodnoty jsou dosahovány pro ukazatele vodivost, BSK5, ChsK-Cr, TOC či Pc.
Výsledná třída jakosti je za období 2014 – 2015 hodnocena jako silně znečištěná s omezenou
možností využití, IV. Je možné sledovat samočistící schopnost toku, která se projevuje poklesem
koncentrací fosforu a organických látek. PH vody se dlouhodobě pohybuje okolo hodnot 8,2 – 8,3.
Ve smyslu NV č. 71/2003 Sb. je řeka Vltava zařazena mezi kaprové vody (Vltava dolní od soutoku
s Berounkou do soutoku s Labem). Nejlepší kvalita vody je nad Prahou, kde má voda vytékající
z Vltavské kaskády velmi dobrou kvalitu. Určité znečištění přináší Sázava a dále Berounka.
Průchodem přes Prahu přibírá řeka drobné rozptýlené znečištění a na konci i vyčištěné odpadní
vody z celého města. Proto jsou zde zhoršené mikrobiologické ukazatele aj. Dle údajů v Ročence
Prahy pro životní prostředí je sestavena Tab. 36, která popisuje třídy jakosti vody v profilu Vltava,
Libčice za období 2015-2016.
Tab. 36 Třídy jakosti vody ve Vltavě, vybrané ukazatele[37], [33]

Profil
Vltava Libčice

Období měření
2015 - 2016

CHSKCr
II.

BSK5
III.

Cl (mg/l), tř.
I.

NL (nerozpuštěné látky)
II

Vysvětlivky:
I. – neznečištěná voda, II. mírně znečištěná voda, III. znečištěná voda, IV. silně zneč. voda, V. velmi silně zneč. voda

Zásobování obyvatelstva pitnou vodou
Nadřazený systém dopravy vody vytváří okolo Prahy okruh, který není v severní části (část
zájmového území) uzavřen. Hlavními vodojemy tohoto okruhu jsou vodojem Ládví I, Radotín II,
Kopanina, Jesenice I a Suchdol II. Poslední dva jmenované vodojemy leží mimo správní území
Prahy. Ze systému je část vody předávána do Kladna, Berouna, Říčan a Roztok.
Přední Kopanina, Nebušice a Lysolaje jsou zásobovány ze Želivky, Suchdol a Sedlec jsou
zásobovány směsí vody ze Želivky a z vodárny Káraný. V Horoměřicích je vybudován vodovodní
řád napojený na velký pražský vodojem u Sanatoria.
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Obr. 19 Situace území – povrchové a podzemní vody
PRAGOPROJEKT, a.s.
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C.2.4.2 Podzemní vody
Vodní útvary podzemních vod
Záměr je situován uvnitř jednoho útvaru podzemních vod základní vrstvy Proterozoikum a
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, ID 62500, jehož chemický stav je hodnocen jako
nedosažení dobrého stavu, a kvantitativní stav jako dobrý.
Svrchní útvary ani hlubinné útvary podzemních vod nejsou v dotčeném území vymezeny.
Hydrogeologická charakteristika [15][16]
Podle hydrogeologické rajonizace z roku 1986 se zájmový prostor nachází v hydrogeologickém
rajónu č. 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy.
Na geologické stavbě celého území se podílejí dva základní strukturní celky. V hlubším podloží se
vyskytují horniny tepelsko-barrandienského proterozoika, které se vyznačují relativně
omezenými podmínkami pro komunikaci podzemních vod. V nadloží proterozoika jsou v západní
části zachovány denudační relikty svrchnokřídových sedimentů, stáří cenomanu a spodního
turonu. Možnosti proudění podzemní vody jsou zde relativně příznivější, avšak plošné omezení
křídy a charakter jejího nadloží vodohospodářský význam těchto sedimentů velmi snižuje.
V podpovrchových partiích celého území se nacházejí proměnlivě mocné kvartérní sedimenty.
Jedná se o řadu horninových typů s diametrálně odlišnými kolektorskými vlastnostmi.
Nejrozšířenější jsou fluviální terasové sedimenty, spraše a sprašové hlíny.
Zájmové území je poměrně chudé na podzemní vody. V značné části území se vyskytují špatně
propustné proterozoické a spodnoturonské horniny, v nichž se nevytvářejí větší akumulace
podzemní vody. Svrchní části uvedených sedimentů jílovitě zvětrávají. Většina povrchu je
překryta velmi špatně propustnými až prakticky nepropustnými sprašovými hlínami a sprašemi,
které omezují vsak atmosférických srážek do podzemí. Vlivem špatně propustných pokryvných
útvarů se zejména v křídových horninách vytvářejí pouze omezené akumulace podzemních vod.
Nízká propustnost eolických sedimentů neumožňuje větší dotace vod do podloží ani v období
zvýšených atmosférických srážek.
Ve východní části v prostoru Suchdola se nacházejí významné akumulace fluviálních terasových
uloženin Vltavy. Jsou to hlavně sedimenty terasy suchdolské a lysolajské. Dobře propustné
štěrkopísky obsahují v koridoru stavby podzemní vodu na bázi, v mocnosti cca do 2 – 3 metrů.
Místy jsou štěrkopísky zcela nad hladinou podzemní vody. V podloží teras jsou špatně propustné
algonkické horniny.
Deluviální uloženiny se vyskytují ve větších mocnostech zejména v blízkosti okraje křídových
hornin mezi Horoměřicemi, Lysolajemi a Suchdolem. Jsou překryty eolickými sedimenty.
V údolích vodních toků se vyskytují údolní náplavy, které jsou hlinitopísčité, jílovitopísčité i
štěrkovité.
Režim proudění podzemních vod, koeficient filtrace [15][16]
V horninách proterozoika se vytvářejí málo vydatné akumulace podzemní vody, směr proudění
podzemní vody je generelně k místním erozivním bázím, kterými jsou místní potoky. V prostoru
Suchdola proudí podzemní voda směrem k Vltavě. V prostoru mezi Horoměřicemi a Suchdolem
způsobují výskyty těles buližníků lokální změny směru proudění.
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V území budovaném křídovými sedimenty se vyskytuje nižší zvodeň na bázi cenomanských
pískovců. Směr proudění podzemní vody je generelně k SV až SSV, tj. souhlasně s úklonem
vrstev. Tam, kde došlo k proříznutí křídy až na podloží, se buď objevují vrstevní prameny
(Nebušice, Lysolaje), nebo podzemní voda přetéká z křídy do zvětralin proterozoika, event. do
terasových sedimentů (pouze lokálně západně od Suchdola).
Vyšší křídová zvodeň se vytváří v opukách bělohorského souvrství. Nepropustným podložím je
pro ni bazální turonská poloha jílovců pásma IIIa, která nemusí být vždy souvislá. Turonská
zvodeň tak může dotovat podložní cenomanské pískovce. Na okrajích turonských hornin přetéká
podzemní voda do cenomanu. Prameny se proto v turonských sedimentech nevyskytují.
Koeficient filtrace ve svrchnoproterozoických horninách (předkvartérní podklad v oblasti
Suchdola) se pohybuje v řádu 10-7 - 10-8 m.s-1. U otevřených zvodnělých puklin může koeficient
filtrace dosahovat hodnoty o jeden až dva řády vyšší. Prakticky nepropustné jsou jílovce vyvinuté
na bázi cenomanu (západní část po oblast Horoměřic). Jejich koeficient filtrace se dosahuje
řádově hodnot 10-8 - 10-12 m.s-1. Křídové jílovce, obdobně jako proterozoické jílovité břidlice,
svým charakterem vytvářejí nepropustné podloží pro vznik křídové zvodně v pískovcích,
vyskytujících se v jejich nadloží. Vyšší propustnost pískovců charakterizuje koeficient filtrace
pohybující se obvykle v řádu 10-5 - 10-6 m.s-1. Zvodnělé kvartérní sedimenty představují fluviální
uloženiny svrchních teras Vltavy (suchdolské a lysolajské).
Úroveň hladiny podzemní vody (HPV) [15]
V koridoru stavby je úroveň hladiny podzemní vody velice proměnlivá. To je dáno geologickou
stavbou i skutečností, že zájmové území se dotýká několika povodí.
V západní části území je hladiny vody zakleslá do hloubek 18-20 m pod terénem. Ve střední části
po okraj Suchdola je HPV v hloubkách přes 10 m pod terénem. V zástavbě Suchdola je HPV
v hloubce okolo 8 m pod terénem, na východním okraji zájmového území pak v hloubce 10-12 m.
Jímací objekty podzemní vody [15][16]
V rámci dosavadní přípravy záměru a provedených inženýrsko-geologických průzkumů byla
v minulosti provedena evidence jímacích objektů podzemní vody, hydrogeologických vrtů a
pramenů.
Přestože je v Praze zavedena hustá vodovodní síť, jsou v okolí města plošiny, kde jsou
nemovitosti odkázané pouze na vlastní domovní studny (osamělá budova v území „U svatého
Václava“, území Housle a Housličky na okraji Lysolají) – jedná se však převážně o rekreační
objekty.
Největší hustota jímacích objektů je v prostoru Suchdola. V části zástavby je zaveden vodovod,
domovní studny tu však existují jako rezervní objekty. V zahrádkářských koloniích jsou studny
jedinými zdroji pitné a užitkové vody.
Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)
Koridor stavby nezasahuje do žádného ochranného pásma vodních zdrojů. Dle informačního
portálu VÚV [37] se v širším zájmovém území, severně od koridoru stavby, nalézá několik
ochranných pásem vodních zdrojů:
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•

V Horoměřicích je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje 1. stupně. Jedná se o
vystrojení průzkumného vrtu na studnu za účelem jímání podzemních vod pro zásobení
provozovny firmy. Povolení Okresního úřadu Praha – západ, referát životního prostředí, ze
dne 13.5.2002, č.j. Vod.235-2036/01/R-Kou.

• U Kozích hřbetů se nachází Ochranné pásmo 1. a 2. stupně vodního zdroje HoroměřiceSuchdol. Bylo stanoveno Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV
Praha západ, rozhodnutím ze dne 15.8.1990, č.j. Vod.235-4576/90/Čí.
• Na levém břehu Vltavy je ve volné krajině před zástavbou Roztok vymezeno OPVZ 2.stupně
pro vodní zdroje Roztoky. Rozhodnutí bylo vydáno dne 15.3.1993 Okresním úřadem Praha
západ, č.j. Vod 235/3136/92/Liš.
Prameny [41]
Na území Prahy bylo v letech 1987 – 1990 J. Vegerem z VÚV v Praze zdokumentováno 291
pramenů a 25 jímacích štol. Jejich rozložení je nerovnoměrné, nadpoloviční většina vyvěrá
v obvodech Prahy 5 (94), Prahy 6 (73) a Prahy 4 (40). Nejvydatnější prameny vytékají z křídových
hornin Pražské plošiny v údolích potoků prořezávající tyto křídové sedimenty až do podložních
ordovických či proterozoických hornin.
V oblasti Přední Kopaniny, Suchdola a povodí Únětického potoka vyvěrá poměrně známý pramen
u Doušů a Pod Kozími hřbety, ostatní prameny mají vydatnost do 0,1 l/s. Dle portálu ŽP HMP [33]
se v zájmovém území nacházejí 2 prameny v Přední Kopanině (Pod Juliánkou a U Doušů) a
pramen v Lysolajích (Zázračná studánka). Místo se soustředným výskytem je při soutoku
Nebušického a Šáreckého potoka.
Chráněná oblast přirozené akumulace vod
Zájmové území leží zcela mimo chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
Kvalita podzemní vody [16]
V zájmovém území se nachází podzemní vody velmi až mimořádně tvrdé, slabě alkalické reakce,
základní typ Ca-SO4-HCO3. Téměř všechny odebrané vzorky [16] podzemní vody se vyznačovaly
vysokým obsahem dusičnanů, který v několika případech výrazně převyšoval mezní hodnoty pro
pitnou vodu.
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C.2.5 PŮDA
Zájmové území s dominantním zastoupením zemědělských ploch a zástavbou menších sídel a
okrajových městských částí Prahy je včleněno mezi dvě zelená údolí s navazujícími lesy.
Na severu se jedná o údolí Kopaninského a Únětického potoka a na jihu o údolí LitovickoŠáreckého potoka.
Převažujícím půdním typem Řípského bioregionu (dle biogeografického členění ČR Culek a kol.,
1996) jsou karbonátové černozemě na spraších. Typické kambizemě se vyskytují v zaříznutých
údolích na svazích tvořených kyselejšími skalními horninami, zvláště na svazích údolí Vltavy a
jejích přítoků a na svazích podlé potoků stékajících ze Džbánu. Na strmějších skalnatých svazích,
pískovcích a buližnících přecházejí tyto půdy až do kyselých rankerů a litozemí. Na zbytcích teras
jsou vyvinuty arenické kambizemě s tendencí k podzolizaci.
Z půdní mapy [50] je vidět, že v území převažují kambizemě a hnědozemě.
V rámci geotechnického průzkumu [16] jsou popsány pokryvné útvary, které jsou v zájmovém
území zastoupeny terasovými a eolickými sedimenty, deluvii a eluvii písčitých slínovců – opuk.

Obr. 20 Výřez z půdní mapy ČR 1:250000 klasifikace dle TSKP a WRB [50]

Zemědělská půda
V koridoru stavby zcela převažují hnědozemě na sprašových hlínách s kódem BPEJ 2.10.00 a
třídou ochrany ZPF I. Jedná se o velmi hlubokou půdu s hlubokým humózním horizontem.
Zrnitostně je tato půda středně těžká, ve spodině těžší.
Pouze místně jsou zastoupeny další půdní typy:
Půdy II. třídy ochrany, kód BPEJ 2.12.00 a 2.10.10. Jedná se o hnědozemě převážně na rovině
nebo úplné rovině či na mírných svazích. Jsou to hluboké půdy s celkovým obsahem skeletu
do 10 %.
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Hnědé půdy na opukách s kódem BPEJ 2.25.01,
třídou ochrany III. Jsou to středně hluboké
půdy, středně těžké, slabě až středně
štěrkovité.
Hnědé půdy na břidlicích s kódem BPEJ 2.26.11
a 2.26.01, tř. ochrany III. Jsou to středně
hluboké půdy, středně těžké, slabě štěrkovité.
Půdy IV. tř. ochrany jsou zastoupeny BPEJ
2.25.04, 2.26.41. Jedná se o kambizemě a
regozemě, půdy hluboké až středně hluboké,
s celkovým obsahem skeletu 25 – 50 %.
Regozemě na píscích, uložených na slínech a
jílech s kódem BPEJ 2.23.12, tř. ochrany ZPF IV.
Jsou to středně hluboké půdy, lehké v ornici a
těžké až velmi těžké ve spodině. Jsou to slabě
až středně štěrkovité půdy s kolísavým vodním
režimem
Hnědé půdy na píscích s kódem BPEJ 2.21.13 a
2.22.13, tř. ochrany V. Jsou to mělké půdy
velmi lehké, výsušné.
Nalezneme
zde
také
navážky,
přičemž
nejvýznamnější je deponie zemin v úseku od ulice
Kamýcké severním směrem (Budovec), která
dosahuje mocnosti až 9 m. V zastavěných částech
jde o běžné zavážky stavebních rýh pro inženýrské
sítě a stávající komunikace.
Dle Veřejného registru půd (LPIS) není v zájmovém
území upraven vodní režim půd melioracemi.
Na Obr. 21 je zakresleno rozložení půd dle kvality
v koridoru stavby 200 m od osy nové komunikace
(vč. přivaděče Rybářka). Půdy I. tř. ochrany, II. tř.
ochrany, III. tř. ochrany, IV. tř. ochrany, V. tř.
ochrany. Je vidět, že v koridoru stavby jsou zcela
dominantně zastoupeny půdy nejvyšší třídy
ochrany.

Obr. 21 Koridor stavby 200 m – třídy ochrany ZPF
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Pozemky určené k plnění funkcí lesa
V samotném koridoru stavby se vyjma lokality Budovec (jižní okraj koridoru přivaděče Rybářka)
lesy nenacházejí. Z hlediska širšího území jsou lesy zastoupeny zejména lesními porosty podél
vodních toků či zalesněnými terénními suky a hřbítky. Mezi Přední Kopaninou a Horoměřicemi se
rozkládá lesní celek Háj při Kopaninském potoce. Zalesněné je také údolí Horoměřického potoka
a dále po soutok s Únětickým
potokem až po soutok s Vltavou
– Kozí hřbety, Holý vrch, Malý
háj, Tiché údolí, Roztocký háj.
Na jihu je výrazným rysem
krajiny
zalesněné
údolí
Šáreckého potoka a jeho přítoků
(Nebušický a Lysolajský potok) –
Šárka, Purkrabský háj, les
Hlásek, Tichá Šárka, Housle,
Šárecké údolí.
Zalesněny jsou také skalnaté
svahy levobřežních partií údolí
Vltavy v Sedlci a Budovci.
Obr. 22 Pozemky určené k plnění funkcí lesa [42]

Staré ekologické zátěže
Podle národní inventarizace kontaminovaných míst [43] se v zájmovém území nalézají dvě místa:
Na skále, skládka TKO, k.ú. Horoměřice (východně od obce, severně od ul. Komenského).
Kaučuk a.s. – ČS PHM Praha 6, k.ú. Suchdol (ul. Kamýcká při výjezdu ze Suchdola na
Statenice).
V různých zdrojích lze dále nalézt odkazy na bývalou Hegertovu pískovnu v Lysolajích, která však
jako stará ekologická zátěž není evidována.

C.2.6 PŘÍRODNÍ ZDROJE
Geomorfologie území
Zájmové území se vyznačuje poměrně plochým, mírně zvlněným terénem, s povrchem generelně
klesajícím východním až severovýchodním směrem. Západní část po Horoměřice je značně
plochá. V oblasti Suchdola je povrch území rovněž poměrně plochý, tvořený akumulační plošinou
vltavské terasy, pokryté převážně sprašovými sedimenty. Povrch terénu pozvolně klesá
z nadmořské výšky cca 356 m n. m. (jižně od Přední Kopaniny) do nadmořské výšky cca 250 – 260
m n. m. v prostoru Suchdola a Budovce.
Dle regionálního geomorfologického členění České republiky je zájmové území poměrně
jednotvárné. Je součástí Pražské plošiny, podcelek Kladenská tabule. Západní část zájmového
území je součástí Hostivické tabule, východní část (přibližně od silnice Lysolaje – Horoměřice)
Turské plošiny.
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Říčanská plošina zabíhá severozápadním výběžkem od Holešovic po Bubeneč a Troju, končí
v Podbabě, tedy na okraji zájmového území.
Tab. 37 Geomorfologické jednotky v území [38]
Jednotka
Systém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek
Okrsek

Název
Hercynský
Česká vysočina
Poberounská soustava
Brdská oblast
Pražská plošina
Kladenská tabule
Hostivická tabule

Turská plošina

Říčanská plošina
Pražská kotlina

Pražská plošina je severovýchodní okrajový geomorfologický celek Brdské oblasti.
Charakteristickým tvarem reliéfu zde jsou rozsáhlé plochy zarovnaných povrchů plošinného až
velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí Vltavy a přítoků. Plochý
reliéf se pohybuje v nadmořské výšce 352 – 268 m n. m. s pozvolným úklonem k severovýchodu.
Maximální výškové rozpětí činí cca 200 m (363,9 m n. m. Nebušická skála – 175 m n.m. na
hladině Vltavy pod Prahou). Zarovnaný reliéf s nepatrnými výškovými rozdíly dodává většině
území celkově plošinný ráz a je ve výrazném kontrastu se silně rozčleněným územím
zahloubených údolí (často se skalními stěnami na strmých svazích).
Geomorfologický podcelek Kladenská tabule na SZ Pražské plošiny zaujímá plochu 556 km2,
střední výška 310,1 m m.m. Na horninách proterozoika, méně staršího paleozoika a jejich
pokryvu permokarbonu a svrchní křídy vznikla členitá pahorkatina se dvěma úrovněmi
zarovnaného povrchu – vyšší ve výškách 350 – 400 m n.m. a nižší ve 250 – 320 m n.m. Na
odolných buližnících a bazaltech se vytvořily místy suky a strukturní hřbety (Kozí hřbety – 304 m
n. m.). Území je rozčleněno hlubokými údolími Vltavy a přítoků. Podle rázu reliéfu se člení na 4
geomorfologické okrsky, zájmové území zasahuje na západě do Hostivické tabule a Turské
plošiny na východě. Hostivická tabule je v oblasti souvislého rozšíření svrchnokřídových hornin
charakterizována rozsáhlými povrchy (strukturními plošinami), od JZ k SV velmi mírně
ukloněnými. Turská plošina má převážně plošiný polygenetický reliéf exhumovaného
předkřídového podloží proterozoických hornin, reliéf zpestřuje řada buližníkových a bazaltových
suků a strukturních hřbětů (Kozí hřbety), místy se zachovalými zbytky příbojových uloženin
svrchnokřídového moře. [41]
Geologické poměry
Popis geologických poměrů vychází z geotechnického průzkumu [16], který popisuje geologickou
stavbu území jako vcelku jednoduchou. Na peneplénizované a místy hluboce zvětralé horniny
svrchního proterozoika (tzn. droby, prachovce, břidlice s vložkami buližníků a žilami vulkanitů)
diskordantně nasedají subhorizontálně uložené horniny z období křídy – pískovce, jílovce,
vápnité jílovce, písčité slínovce. Komplex křídových hornin je překryt kvartérními eolickými
sedimenty (sprašemi a sprašovými hlínami). V oblasti Suchdola vychází proterozoické horniny
blíže k povrchu, křídové sedimenty jsou denudovány a v jejich nadloží se objevují říční sedimenty
suchdolské terasy. Jedná se o spodnopleistocénní vltavskou terasu stáří donau.
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Nejmladšími, recentními sedimenty jsou v zastavěném území navážky, kterými byl upravován
terén – viz kap. C.2.5.
Seismicita
Podle Geofyzikálního ústavu AV ČR patří území do oblasti, kde se může vyskytnout zemětřesení
5. stupně na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64. Takové zemětřesení je
pozorováno uvnitř budov všemi obyvateli, mnoho lidí je pocítí i venku, na chatrných budovách se
projevují lehká poškození – trhliny v omítce, opadávání omítky.
Radonové riziko
Radon Rn-222 vzniká radioaktivní přeměnou uranu U-238, který je v určitém stopovém množství
obsažen ve všech horninách. Koncentrace uranu v jednotlivých typech hornin se velmi liší.
Geologické podloží České republiky je z více než dvou třetin tvořeno metamorfovanými a
magmatickými horninami, ve kterých jsou obvyklé vyšší koncentrace uranu. Dle mapy Komplexní
radonová informace leží zájmové území v oblasti s převažujícím nízkým radonovým indexem
geologického podloží a v přechodné kategorii [53].
Ložiska nerostů, poddolování [53]
Dle surovinového informačního systému se ve východní části území nachází několik lokalit
ložiska nevyhrazených nerostů, ID 310640101 – 06, Sedlec – Únětice, cihlářská surovina (nerost
hlína, sprašová hlína; těžba dřívější povrchová).
V západní části se jedná o ložisko nevyhrazeného nerostu ID 5255700, Přední Kopanina, kámen
pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu (těžba dřívější povrchová). Jedná se o lomy na
stavební kámen tzv. „ zlatou opuku“. Dobýval se zde jednak kvalitní písčitý slínovec, tak i
spongolitický písčitý slínovec (opuka, spongolit), tedy horniny křídy. V současné době jsou lomy z
větší části opuštěny a těžba je pozastavena.
V zájmovém území nejsou registrována žádná poddolovaná území. Nejblíže se jedná o dva body
v Nebušicích a jeden bod v Horoměřicích.
Bod 2105, Nebušice – Tichá Šárka, surovina železné rudy
Bod 2117, Nebušice – Jenerálka, surovina železné rudy
Bod 5532, Horoměřice, kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu
Do bodu č. 5532 je situováno také jedno staré důlní dílo, ID 15080, Horoměřice.
Sesuvná území
V samotném koridoru stavby se žádná sesuvná území nenacházejí. Nejblíže jsou dle
surovinového informačního systému evidovány dva body JZ od Přední Kopaniny při východním
okraji dálnice D7: bodové sesuvy č. 777 a č. 778, oba stabilizované. Byly způsobeny nevhodnou
stavební činností, tj. podkopáním svahu silnice I/7.
Aktivní bodový sesuv č. 7713 se nachází v Sedlci nad železnicí v prostoru Podbabských skal,
nesanovaný. V Nebušicích je situována bodová nestabilita, název Blok – svahová nestabilita
přírodního původu, odsedávání a řícení.
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Obr. 23 Situace území – ložiska nerostů, poddolování, sesuvy
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C.2.7 BIOLOGICKÁ ROZMANITOST - FAUNA, FLÓRA A EKOSYSTÉMY
Biologická rozmanitost je charakterizována ve třech základních úrovních: genetická geny/jedinci; druhová - populace/druhy; ekosystémová - společenstva/ekosystémy/krajina.
Jednotlivé části této kapitoly, pojednávající o fauně a flóře z hlediska jedinců a populací, a
o ekosystémech, tak dohromady vytváří komplexní obraz o biologické rozmanitosti zájmového
území.
Záměr je situován do území s převažujícím zastoupením ploch zdevastovaných lidskou činností či
člověkem uměle vytvořených s druhovým složením ochuzeným lidskou rušivou činností.
Převážně jde o intenzivně využívané agrocenózy, sporadicky rozčleněné rozptýlenou polní zelení
(stromořadí podél cest a meze), a plochy sídel. Specifické jsou chatové a zahrádkářské kolonie
s mozaikou více či méně antropogenně ovlivněné přirozené vegetace, na něž v Suchdole navazují
opuštěná zarůstající lada pod vedením vysokého napětí a podél ulice Rybářka.
Výjimečné postavení zaujímají plochy skalních výchozů v údolí Vltavy na východním okraji
koridoru stavby s přítomností kvalitních biotopů, které si svůj přirozený charakter uchovaly díky
obtížné přístupnosti a hospodářské nevyužitelnosti.
V rámci širšího zájmového území jsou z hlediska biodiverzity významné i souvislejší lesní úseky a
údolí potoků, včetně zachovalejší části vltavské nivy. Svoji hodnotu mají i zarůstající sady a
remízky v polích.
Pro potřeby předkládaného Oznámení byly zpracovány odborné studie, které jsou jeho
přílohami. Jedná se o přírodovědný a dendrologický průzkum (B.6, B.7).
V rámci přírodovědného průzkumu byly v řešeném koridoru stavby vymezeny čtyři relativně
homogenní úseky:
1. Od MÚK Kopanina po křižovatku u Houslí
2. od křižovatky u Houslí po křižovatku Suchdol – Výhledy
3. od křižovatky Suchdol – Výhledy po křížení s Kamýckou ulicí
4. od Kamýcké ulice po západní okraj PP Sedlecké skály (včetně přivaděče Rybářka)
C.2.7.1 Biogeografické začlenění
Začlenění podle biogeografického členění ČR (Culek, 1996) je uvedeno v Tab. 38
Tab. 38 Biogeografické začlenění
Jednotka

Název

Provincie

Středoevropské listnaté lesy

Podprovincie

Hercynská

Bioregion

Řípský 1.2.

Řípský bioregion je tvořen nížinnou tabulí na SZ středních Čech, zabírá převážnou část
Dolnooharské tabule a západní část Pražské plošiny, má protáhlý tvar SZ – JV a plochu 1643 km2.
Bioregion tvoří opuková tabule s ochuzenou teplomilnou biotou 2. bukovo-dubového
vegetačního stupně, ve vyšších polohách s přechody do 3. dubovo-bukového vegetačního
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stupně. V kaňonech Vltavy a jejích přítoků, podobně jako na ojedinělých neovulkanitových
elevacích, se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a stepní vegetace.
Bioregion patří k nejstarším sídelním oblastem u nás, osídlení je souvislé od neolitu. Bioregion
byl již v prehistorické době odlesněn na většině plochy. V současnosti v bioregionu dominuje
orná půda, cenné jsou fragmenty travních lad a skalního řídkolesí. Lesy jsou menší, převážně
kulturní bory, jsou zde také zbytky dubohabřin a doubrav.
C.2.7.2 Flóra
Zařazení zájmového území dle fytogeografického členění České republiky je uvedeno v Tab. 39.
Tab. 39 Biogeografické začlenění
Jednotka

Název

Oblast

Termofytikum

Obvod

České termofytikum

Okres

7 Středočeská tabule

9 Dolní Povltaví

Podokres

7d Bělohorská tabule

-

Koridor stavby prochází v západní částí zájmového území na území podokresu Bělohorská tabule,
dále ve východní částí náleží k okresu Dolní Povltaví, přičemž jejich hranice prochází od severu
k jihu přibližně v linii Kozí Hřbety – Housle.
Květena území se vyznačuje vysokou účastí teplomilných rostlin, zvláště pak na extrazonálních
stanovištích a na mělkých vysýchavých půdách. Výjimečné postavení má Dolní Povltaví, kde
extrémní reliéf skalních výchozů umožnil vznik primárního bezlesí na značné ploše a tím i
přežívání řady druhů subkontinentálního a (subatlantsky-)submediteránního rozšíření. Květena
tohoto fytogeografického okresu je neobyčejně bohatá, a to do značné míry i v současnosti,
neboť obtížně přístupné a hospodářsky málo využitelné polohy byly uchráněny od rozsáhlejší
exploatace. V navazujícím území je květena přirozeně chudší a jednotvárnější, odpovídající
někdejší převaze mezofilních hájů svazu Carpion. Přirozený rostlinný pokryv zde navíc byl takřka
beze zbytku odstraněn a nahrazen značně odchylnými antropogenními deriváty, s květenou
ochuzenou o mnoho původních druhů a naopak obohacenou o četné druhy nepůvodní –
antropofyty.
• Podle mapy potencionální vegetace v území převládaly černýšové dubohabřiny se
včleněnými lipovými doubravami (v protažení stávající ul. Evropská či mezi Horoměřicemi a
Úněticemi). Ostrůvkovitě biková nebo jedlová doubrava (v prostoru lesíka Hlásek), v údolí Vltavy
jilmová doubrava.
Černýšová dubohabřina, Melampyro nemorosi-Carpinetum, je vůdčí jednotkou potenciální
přirozené vegetace zájmového území. Je mapována v převážně rovinatém terénu po obou březích
Vltavy a současně dominuje i středním Čechám. Na složení stromového patra se různou měrou
podílejí dub zimní a habr, v příměsi lípa srdčitá, dub letní a javory, v keřovém podrostu roste líska,
brslen, svída, hloh aj. Bylinné patro je charakteristické stálou účastí hájových prvků. Přes velké
rozšíření této jednotky se přirozené porosty dochovaly jen vzácně, např. v Šáreckém údolí,
částečně i v Tichém údolí. Většina ploch je převedena na ornou půdu, zbytky lesů byly přeměněny
výsadbou nepůvodních dřevin, významně negativní byla invaze netýkavky malokvěté v podrostu.
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Jilmová doubrava, Querco-Ulmetum, je přirozeně rozšířena na holocénních náplavech Vltavy,
které v proměnlivé šířce lemují oba břehy řeky. V původním složení jde o převážně dubové
porosty s kolísavou příměsí jilmu polního, jasanu, javorů a lípy, v keřovém podrostu se střemchou
a bezem černým. Pro bylinné patro je charakteristická účast jarních geofytů a vyšší zastoupení
nitrofilních bylin. V závislosti na hydrických podmínkách jsou doprovodně zastoupena
společenstva vrbin, resp. vrbotopolového luhu a maloplošně rozšířena nelesní společenstva
vodních a mokřadních rostlin. V přirozeném složení se jilmová doubrava v zájmovém území
nedochovala.
Lipová doubrava, Tilio –Betuletum, je doprovodným typem černýšové dubohabřiny na chudších
půdách terasových písků a odvápněných sprašových hlín, v rovinatém terénu po obou březích
Vltavy. V zájmovém území je mapována v povodí Únětického a Horoměřického potoka.
Biková a/nebo jedlová doubrava, Luzuolo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum, je
v zájmovém území maloplošně zastoupenou jednotkou na chudých minerálních podložích,
v zájmovém území mapovanou v prostoru mezi Přední Kopaninou, Nebušicemi a lesíkem Hlásek.
V porostech převažuje dub zimní, doprovodnými dřevinami jsou dub letní, bříza a jeřáb ptačí. Na
bylinném patře se podílejí nepočetné acidofilní druhy.

• Současná květena má přirozený charakter většinou jen na xerotermních stanovištích
vltavského údolí a nepočetných dalších lokalit. Přirozenější druhové složení vykazují i některá
lesní společenstva na levém břehu Vltavy, zejména v povodí Únětického potoka.
Jinak ve vegetačním pokryvu vysoce převažují náhradní společenstva zemědělsky zkulturnělé a
urbanizované krajiny, zejména pak orná půda. S výjimkou vltavského údolí vyplňuje orná půda
souvislé plochy sledovaného koridoru a je zřetelně dominujícím pokryvným útvarem. Orná půda
se vyznačuje většinou málo hodnotnou vegetací, tvořenou omezeným spektrem převážně
jednoletých druhů rostlin. Specifickým pokryvem jsou chatové a zahrádkářské kolonie. Jejich
rostlinstvo představuje mozaiku zbytků více či méně antropogenně ovlivněné přirozené
vegetace, s plochami záhonů a výsadbami ovocných i okrasných dřevin. Botanická hodnota i
ekologická stabilita těchto lokalit je tedy značně proměnlivá, zpravidla však větší, než u
intenzivně zemědělsky obhospodařovaných pozemků, včetně trvalých travních porostů. Ty jsou
ve větších plochách opuštěné a neudržované, spontánně zarůstající.
Vegetaci sídel představují jednak plochy udržované zeleně v zahrádkách a na veřejných
prostranstvích, jednak ruderální vegetace na neudržovaných plochách.
Rozsáhlé polnosti jsou sporadicky rozčleněny rozptýlenou zelení, tj. stromořadími podél cest a
mezí, skupinami keřů a stromů na zemědělsky nevyužitelných plochách. V jejich druhovém
složení převažují ovocné dřeviny (jabloně, třešně, švestky či ořešák), doplněné náletovými keři –
např. bezem černým, šípkovou růží. Bylinný podrost má zpravidla charakter degradující ovsíkové
louky, často s nástupem nitrofilních bylin a ostružiníků, na vysýchavých půdách jsou místy časté
ostrůvky subxerotermní vegetace.
Zcela výjimečné postavení zaujímá vegetace skalních výchozů, soustředěných především do údolí
Vltavy, v omezeném rozsahu i do dalších lokalit, jako je např. Tiché údolí. Tyto ekotypy jsou
primárně bezlesé, neboť málo vyvinuté půdy a vyhraněné mikroklima tu neumožnily vznik
zapojeného porostu dřevin.
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Z dnešního nevelkého zalesnění má většina porostů výrazně kulturní charakter, s pozměněným
složením stromového i bylinného patra. Hojně jsou v porostech zastoupeny geograficky
nepůvodní dřeviny – trnovník akát, dub červený, borovice černá, modřín evropský. Z domácích
dřevin jsou často vysazovány smrk ztepilá a borovice lesní, z listnatých pak duby. Bylinné patro je
chudé.
•

Biologický průzkum

Následující popis stávajícího stavu vychází z přírodovědeckého průzkumu, který je součástí
samostatné přílohy B.6 a který shrnuje výsledky průzkumů z let 2004, 2015 a 2017/2018 (Doc.
PaeDr. Jan Fakrač, CSc.). Hodnocení se dotýká koridoru šíře cca 250 m. Kompletní seznam
zjištěných cévnatých rostlin je uveden v příloze B.6. Žádná ze zjištěných rostlin není chráněna
stávajícími právními normami. Z Červeného seznamu cévnatých rostlin České republiky byly
zjištěny jen tři rostliny, a to v koncovém úseku, který vykazuje oproti předchozím úsekům o něco
vyšší druhové bohatství.
1. od MÚK Kopanina po křižovatku u Houslí
Veškerá vegetace je zde pouze sekundární. Segetální vegetaci reprezentují společenstva
polních plevelů svazů Veronico-Euphorbion a Spergulo arvensis-Erodion cicutariae. Při okrajích
silnic a cest se uplatňují společenstva svazů Coronopodo-Polygonion a Saginion procumbentis,
okrajově též svazů Malvion neglectae a Eragrostion cilianensi-minoris. Na vhodných místech
roste ruderální vegeace svazů Atriplicion, Dauco-Melilotion, Convolvulo-Agropyrion a
Sisymbrion, vlhčí místa pak obsadila vegetace svazu Arction lappae, vzhledem k omezeným
možnostem rozvoje většinou však vyvinutá jen fragmentárně. Maloplošně se ve stinnějších
místech uplatňují společenstva svazů Geo-Alliarion a Aegopodion podagrariae. Byly zjištěny
pouze běžné druhy segetálních a ruderálních stanovišť nelesní vegetace. Celkem bylo zjištěno
75 taxonů cévnatých rostlin. Žádný z nich není chráněn stávajícími právními normami ani není
evidován v Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012,
Grulich&Chobot 2017).
2. od křižovatky u Houslí po předpolí křižovatky Suchdol – Výhledy
Veškerá vegetace je zde pouze sekundární. Na polích roste segetální vegetace svazů VeronicoEuphorbion a Spergulo arvensis-Erodion cicutariae. Při okrajích silnic a cest se uplatňují
společenstva svazů Coronopodo-Polygonion a Saginion procumbentis, místy také svazu
Eragrostion cilianensi-minoris. Na vhodných místech roste ruderální vegeace svazů Atriplicion
(ta zasahuje i do polních kultur) a Sisymbrion, a dále vegetace svazu Arction lappae.
Společenstva svazů Geo-Alliarion a Aegopodion podagrariae se uplatňují pouze okrajově. Byly
zjištěny pouze běžné druhy segetálních a ruderálních stanovišť nelesní vegetace. Celkem bylo
zjištěno 117 taxonů cévnatých rostlin. Žádný z nich není chráněn stávajícími právními normami
ani není evidován v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012, Grulich&Chobot
2017).
3. od předpolí křižovatky Suchdol – Výhledy za křížení s Kamýckou ulicí
Většina tohoto úseku prochází zahradami a polní kulturou. I zde je veškerá vegetace pouze
sekundární. Na poli a při jeho okrajích se udržují společenstva svazů Veronico-Euphorbion a
Atriplicion. Ta najdeme místy i v zahradách. V nich a místy i v narušovaných místech mimo ně
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se maloplošně udržuje vegetace svazu Spergulo arvensis-Erodion cicutariae. Při okrajích silnic,
chodníků a nezpevněných cest rostou společenstva svazů Coronopodo-Polygonion a Saginion
procumbentis. V zahradách se (kromě výsadeb) dále vyskytuje plevelná vegetace svazu
Spergulo arvensis-Erodion cicutariae a v neintenzivně sečených trávnících pak vegetace svazu
Cynosurion. Byly zjištěny pouze běžné druhy segetálních a ruderálních stanovišť nelesní
vegetace a křovin. Celkem bylo nalezeno 108 taxonů cévnatých rostlin. Žádný z nich není
chráněn stávajícími právními normami ani není evidován v Červeném seznamu cévnatých
rostlin České republiky (Grulich 2012, Grulich&Chobot 2017).
4. od Kamýcké ulice po západní okraj PP Sedlecké skály
Tento úsek trasy prochází značně rozmanitým prostředím (pole, zahrady, bylinná a křovinná
lada, okraje cest), proto je jeho druhové bohatství ve srovnání s ostatními úseky podstatně
větší. Ruderální vegetaci zastupuje široká škála společenstev, především ze svazů Atriplicion,
Dauco-Melilotion, Sisymbrion, Convolvulo-Agropyrion repentis, Geo-Alliarion, Aegopodion a
Arction lappae, na sešlapávaných místech pak dominuje vegetace svazů CoronopodoPolygonion a Saginion procumbentis. Ve východní části úseku jsou dobře vyvinuty křoviny svazů
Aegopodio-Sambucion nigrae a Sambuco-Salicion capreae. Při pěšinách a dalších sešlapem
utužovaných půdách rostou společenstva svazů Coronopodo-Polygonion a Saginion
procumbentis. Celkem bylo zjištěno 163 taxonů cévnatých rostlin, tři z nich jsou evidovány v
Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky (Grulich 2012, Grulich, Chobot 2017).
Jedná se o řepík vonný (Agrimonia procera) a štětku laločnatou (Dipsacus laciniatus), oba v
kategorii ohrožených druhů (C3), a diviznu velkokvětou (Verbascum densiflorum) z kategorie
vzácnějších druhů (C4a).
•

Mimo lesní zeleň

Dendrologické lokality byly zmapovány v rámci předběžného dendrologického průzkumu, který
je samostatnou přílohou oznámení B.7.
Trasa koridoru je vedena v nezastavěném území volnou krajinou po polích, kde se dotýká mimo
lesní zeleně pouze lokálně, a to zejména v místech křížení komunikací II. a III. třídy, případně
polních cest, které jsou lemovány stromořadími – lokality 1 - 6.
Na území MČ Suchdol bude dotčena zejména zeleň v zahrádkářských koloniích s udržovanými i
neudržovanými pozemky a opuštěná zarůstající lada pod vedením vysokého napětí a podél ul. Na
Rybářce. Zde jsou popsány lokality 7 – 11, lokality 11 – 14 jsou vztaženy ke koridoru přivaděče
Rybářka.
Tab. 40 Dendrologické lokality v koridoru stavby - popis
Č.

Umístění

Popis

1

Ul. K Tuchoměřicům

Silnice je lemována novou jednostrannou výsadbou lísky turecké.

2

Sil. III/2404 v místech
křížení s polní cestou K Háji

Zbytek výsadby podél silnice, zejména slivoně. Jeřáby ve špatném
zdravotním stavu.

3

Polní cesta V oříškách

Nesouvislé výsadby ořešáku královského, s podrostem bezu černého a
růže šípkové.

4

Sil. II/240

Oboustranné stromořadí podél silnice složené zejména z hrušní, dále se
přidávají jabloně a na konci řešeného úseku i jasany. Jabloně a hrušně
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starší stromy.
5

Sil. III/2403 do Lysolají

Oboustranné stromořadí vzrostlých javorů (mléč) a jasanů (ztepilý).

6

Sil. II/241 (ul. Kamýcká)

Oboustranné stromořadí podél silnice (jabloně, třešeň ptačí, ořešák
královský, slivoně). Jabloně a třešně jsou starší stromy.

7

Ul. Kamýcká, okrajová
zástavba Výhledů

Duby vysazené podél silnice, ostatní druhy (modřín opadavý, bříza
bělokorá, šeřík obecný, jalovec, tavolník) okrasná výsadba kolem točny
autobusů.

8

Zahrádky v prostoru mezi
ul. Na mírách a Suchdolská

Ovocné a okrasné dřeviny v zahradách, dále několik vzrostlých dřevin
modřínu opadavého a borovice lesní.

9

Ul. Suchdolská

Lipová alej podél silnice s keřovým podrostem ptačího zobu.

10

Opuštěné,
neudržované
plochy východně od ul.
Suchdolská

Dřeviny zastoupeny velmi sporadicky v podobě náletů, pokryvnost cca 5
% (ořešák královský, jasan ztepilý, jabloň, dub letní, růže šípková).

11

Zahrádkářská
Rybářce

Ovocné a okrasné dřeviny v zahrádkách.

12

Ul. Na Rybářce – porost

13

Ul.
Na
Rybářce
neudržované plochy

–

Sporadické nálety na neudržované ploše východně od silnice,
pokryvnost cca 10 % (ořešák královský, bez černý, růže šípková).

14

Budovec – východně od
bytových domů

Smíšený porost vzrostlých stromů s podrostem keřů, pokryvnost cca 70
% (trnovník akát, ořešák královský, třešeň ptačí, dub letní, hloh, růže
šípková).

osada

Na

Ul. Na Rybářce je úsekově lemována smíšeným náletovým porostem
vzrostlých stromů a keřů u bytových domů, pokryvnost cca 70 % (ořešák
královský, dub letní, třešeň ptačí, lípa srdčitá, borovice lesní, jasan
ztepilý, javor mléč, slivoně, bez černý, líska obecná, růže šípková).

Následující fotografie byly pořízeny zpracovatelkou oznámení při terénní průzkumu 02/2019.

Obr. 24 Výsadba lísky turecké podél ul.
K Tuchoměřicům, pohled od Přední Kopaniny (cca km
31,2) – dendro. lokalita č. 1
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Obr. 25 Výsadby ovocných stromů podél silnice
II/240, pohled do prostoru MÚK Horoměřice,
směrem k Horoměřicům – dendro. lokalita č. 4.
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Obr. 26 Stromořadí jasanů a javorů podél sil. III/2403,
pohled od Horoměřic k Suchdolu (cca km 35,5) –
dendro. lokalita č. 5

•
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Obr. 27 Zeleň v zahrádkách, ul. Na Rybářce (cca km
1,0 přivaděče Rybářka) – dendro. lokalita č. 11

Lesní porosty

V samotném koridoru stavby vyjma lokality Budovec se lesy prakticky nenacházejí. Viz Obr. 22.
V rámci širšího zájmového území jsou lesní porosty zastoupeny (od západu k východu): Les Háj
SV od Přední Kopaniny, Purkrabský háj a Hlásek u Nebušic, Housle v Lysolajích a porosty podél
Lysolajského potoka, Kozí Hřbety a porosty v údolí Horoměřického a Únětického potoka,
Roztocký háj a Tiché údolí severně od Suchdola a zalesněné skalní výchozy v Sedlci, které
zasahují až do prostoru Budovce.
Lesy náleží do přírodní lesní oblasti č. 17 Polabí, vegetační stupeň 1 a 2 (dubový a bukovodubový). Lesní porosty v Budovci, stejně jako zalesněné skalní výchozy v Sedlci či jižní okraj
porostů v Tichém údolí, jsou kategorizovány jako lesy příměstské a městské.
•

Celoměstský systém zeleně

Dle platného ÚP Hl. m. Prahy [12] zakládají nespojitý celoměstský systém zeleně funkční plochy
zeleně, na které bylo území rozčleněno na základě průzkumů a rozborů s přihlédnutím
k převažujícímu způsobu využití, a které při vzájemném prolínání s produkčními plochami
vytvářejí současný charakter městské krajiny. Nejvýraznější kostru současné městské krajiny tvoří
zelené klíny, které pronikají z příměstské krajiny do intenzivně zastavěného území.
Jedná se např. o pás přicházející zemědělskou příměstskou krajinou od západu přes lesní masiv
Háje v Přední Kopanině plochami orné půdy lemované na severu Hláskem, směřujícím k přírodně
hodnotnému území Šárky. Dále v Lysolajích o lokalitu Housle, a části údolí Lysolajského potoka,
levobřežní ozeleněné skalnaté výchozy od Sedlce na sever, a Kozí hřbety a údolí Únětického
potoka.
C.2.7.3 Fauna
•

Obecná charakteristika Řípského bioregionu

Údolí dolní Vltavy mezi Prahou a Kralupy je příkladem typického údolního fenoménu ve velmi
teplé a suché oblasti. V těchto kaňonech se nachází pestrá biota se zbytky teplomilné lesní a
stepní vegetace. Tomu odpovídá i složení zdejší fauny s řadou prvků typických pro termofytikum.
Fauna Řípského bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek
PRAGOPROJEKT, a.s.
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západní, ropucha krátkonohá). V současnosti jde většinou o téměř bezlesou kulturní step,
charakterizovanou např. koloniemi havrana polního nebo výskytem dytíka úhorního. Do ní místy
pronikly nebo přežívají charakterističtí zástupci středočeské suchomilné fauny (vřetenuška
pozdní, stepník rudý), včetně forem atlansko-mediteránního původu (travařka Nicklerova).
Zejména severně od Prahy jsou zachovalá unikátní torza vyhraněně teplomilných hmyzích
společenstev, se středočeskými endemity a subendemity (krasec trójský, nesytka česká,
makadlovka Mesophleps trinotellus, z měkkýšů např. páskovka žíhaná).
Vltava patří v zásadě do cejnového pásma, doznívá na ní ovšem ještě vliv vltavské kaskády a tak
má řeka částečně charakter sekundárního pstruhového pásma. Ostatní potoky a říčky náleží do
parmového až cejnového pásma. V nivách toků jsou významná odříznutá ramena s typickou
faunu nížinných stojatých vod (Culek, 1996).
Významné druhy živočichů v rámci Řípského bioregionu:
Savci – myšice malooká (Apodemus uralensis).
Ptáci – dytík úhorní (Burbinus oedicnemus), břehule říční (Riparia riparia), moudivláček lužní
(Remiz pendulinus), havran polní (Corvus frugilegus).
Obojživelníci – ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), mlok skvrnitý (Salamandra
salamandra).
Měkkýši – suchomilka obecná (Xerolenta obvia), suchorypka rýhovaná (Helicopsis striata),
trojzubka stepní (Chondrula triadens), bezočka šídlovitá (Cecilioides acicula), zrnovka třízubá
(Pupila triplicata), páskovka žíhaná (Cepea vindobonensis).
Pavouci – skálovka česká (Haplodrassus bohemicus), stepník rudý (Eresus kollari).
Hmyz – saranče vlašská (Calliptamus italicus), kobylka tečkovaná (Leptophyes punctatissima),
cvrčivec révový (Oecanthus pellucens), vřetenuška pozdní (Zygaena laeta), travařka Nickerlova
(Luperina nickerlií), t. stepní (Oria musculosa), zdobníček Nickerlův (Isidiella nickerlii),
makadlovka Mesophleps trinotellus, nesytka česká (Pennisetia bohemica), krasec trójský
(Cylindromorphus bohemicus).
•

Zoologický průzkum

Následující popis stávajícího stavu vychází z přírodovědeckého průzkumu, který je součástí
samostatné přílohy B.6, a který shrnuje výsledky průzkumů z let 2004, 2015 a 2017/2018 (Doc.
PaeDr. Jan Fakrač, CSc.). Hodnocení se dotýká koridoru šíře cca 250 m.
V území byly zjištěny druhy typické pro otevřenou zemědělskou krajinu. Společenstva obratlovců
byla ve shodě s postavením v sukcesní sérii (raná sukcesní stádia permanentně rejuvenovaná
zemědělskou činností) jednoduchá s extrémně nízkou druhovou diverzitou. To samozřejmě platí i
pro hnízdící druhy ptáků.
V 1.-3. úseku nebyli zjištěni žádní zástupci obojživelníků ani plazů, ze savců pouze srnec obecný a
ježek západní. Ve 4. úseku, který vykazuje větší pestrost typů prostředí, bylo ze třídy
obojživelníků a plazů zjištěno po jednom zástupci: ropucha obecná a ještěrka obecná. Kompletní
seznam zjištěných druhů ptáků je uveden v příloze B.6.
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1. od MÚK Kopanina po křižovatku u Houslí
Charakteristická je naprostá převaha polních kultur. Výjimkou jsou prakticky jen aleje ovocných
stromů okolo silnice a porosty ruderální vegetace v příkopech. V roce 2004 bylo zjištěno celkem
24 druhů ptáků, z toho 13 hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů byly 3 druhy zařazené do
kategorie ohrožených (koroptev polní, rorýs obecný, vlaštovka obecná). V roce 2015, 2017 a
2018 bylo zjištěno celkem 23 druhů ptáků, z toho 16 hnízdících nebo pravděpodobně
hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů zjištěných v letech 2017/2018 jsou 2 druhy zařazené do
kategorie ohrožených (rorýs obecný, vlaštovka obecná).
2. od křižovatky u Houslí po předpolí křižovatky Suchdol – Výhledy
Jednoznačně převládají polní kultury, výjimku tvoří jen silnice s alejemi ovocných stromů a
příkopy zarostlé ruderální vegetací. Tomu odpovídá i skladba společenstva obratlovců. Nebyli
zjištěni žádní obojživelníci a plazi. V roce 2004 bylo zjištěno celkem 30 druhů ptáků, z toho 15
hnízdících a pravděpodobně hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů byl zaznamenán 1 silně
ohrožený druh (krahujec obecný) a 3 druhy zařazené do kategorie ohrožených (koroptev polní,
rorýs obecný a vlaštovka obecná). V roce 2015, 2017 a 2018 bylo zjištěno celkem 27 druhů
ptáků, z toho 14 hnízdících nebo pravděpodobně hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů
zjištěných v letech 2017/2018 jsou 2 druhy zařazené do kategorie ohrožených (rorýs obecný,
vlaštovka obecná).
3. od předpolí křižovatky Suchdol – po Výhledy za křížení s Kamýckou ulicí
Pouze polní kultury, bez přítomnosti význačných resp. chráněných druhů bezobratlých.
Charakter prostředí je z hlediska obratlovců velice podobný jako v předchozích úsecích.
Z obratlovců byli zjištěni jen ptáci a savci. V roce 2004 bylo zjištěno celkem 30 druhů ptáků,
z toho 18 hnízdících a pravděpodobně hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů byly
zaznamenány 3 druhy zařazené do kategorie ohrožených (koroptev polní, rorýs obecný a
vlaštovka obecná). V roce 2015 a 2017/2018 bylo zjištěno celkem 26 druhů ptáků, z toho 14
hnízdících nebo pravděpodobně hnízdících. Ze zvláště chráněných druhů byly 2 druhy zařazené
do kategorie ohrožených (rorýs obecný, vlaštovka obecná).
4. od Kamýcké ulice po západní okraj PP Sedlecké skály
Toto území zahrnuje polní kultury, ale i zahrádky, travnaté a křovinaté plochy. Vzhledem k větší
pestrosti typů prostředí je bohatší i seznam zjištěných druhů obratlovců. Je to jediný úsek, kde
byli zjištěni 1 druh obojživelníka a 1 druh plaza, a to shodně v roce 2004, 2015, 2017 i 2018.
Daleko bohatší je i společenstvo ptáků. V roce 2004 bylo zjištěno celkem 40 druhů ptáků, z toho
23 hnízdících a pravděpodobně hnízdících. V roce 2015 bylo zjištěno celkem 36 druhů ptáků,
z toho 24 hnízdících nebo pravděpodobně hnízdících, stejně tak v roce 2017 a 2018. V roce
2004 bylo ze zaznamenaných 6 druhů zvláště chráněných druhů obratlovců: 2 silně ohrožené:
ještěrka obecná, krahujec obecný, 4 ohrožené: ropucha obecná, koroptev polní, rorýs obecný,
vlaštovka obecná. V roce 2014, resp. 2017/2018 ubyl jeden silně ohrožený druh (krahujec
obecný) a jeden ohrožený druh (koroptev polní).
Celkem bylo v zájmovém území zjištěno 6 zvláště chráněných druhů obratlovců uvedených ve
Vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb., sumarizováno v Tab. 41 (SO – druh silně ohrožený, O – druh
ohrožený). Z porovnání se zoologickým průzkumem z roku 2004 je vidět, že v území nebyl
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v letech 2015, 2017 a 2018 ani jednou zaznamenán výskyt ohrožené koroptve polní či silně
ohroženého krahujce obecného.
Tab. 41 Zjištěné zvláště chráněné druhy obratlovců
Druh (česky)

Úsek 1.
Úsek 2.
Úsek 3.
Úsek 4.
Stupeň
Druh (latinsky)
2004 2015 - 2004 2015 - 2004 2015 - 2004 2015 ochrany
2018
2018
2018
2018

Ropucha obecná

Bufo bufo

O

-

-

-

-

-

-

+

+

Ještěrka obecná

Lacerta agilis

SO

-

-

-

-

-

-

+

+

Krahujec obecný

Accipiter nisus

SO

-

-

+

-

-

-

+

-

Koroptev polní

Perdix perdix

O

+

-

+

-

+

-

+

-

Rorýs obecný

Apus apus

O

+

+

+

+

+

+

+

+

O

+

+

+

+

+

+

+

+

Vlaštovka obecný Hirundo rustica

Dále bylo v území, konkrétně na 4. úseku, zjištěno 6 taxonů zvláště chráněných bezobratlých
uvedených ve Vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. Z broučí čeledi střevlíkovitých (Coleoptera:
Carabidae) jeden druh prskavce – prskavec menší (Brachinus explodens), svižník polní (Cicindela
campestris), z čeledi vrubounovitých (Coleoptera: Scarabaeidae) zlatohlávek tmavý (Oxythyrea
funesta) a z řádu blanokřídlých několik druhů (cca 3 druhy) čmeláků (Bombus sp.) a mravenců
(Formica sp.).
•

Migrace živočichů

Umístění zájmového území do příměstské zóny aglomerace Hlavního města Prahy a jeho
charakter prakticky vylučují migraci velkých druhů zvěře. Dle kategorizace území ČR z hlediska
výskytu a migrací velkých savců (mapa kategorizace území [28]) leží zájmové území
v nevýznamném území, kategorie V. (území hl. m. Prahy), na nějž navazuje území méně
významné, kategorie. IV.
Území kategorie V. jsou bez výskytu velkých druhů savců, především velké městské aglomerace.
Území kategorie IV. jsou bez výskytu jelena, rysa, losa, vlka a medvěda, s pravidelným výskytem srnce
a prasete divokého.

Ve smyslu koncepce ochrany konektivity krajiny pro velké savce (Evernia s.r.o, 2010 Ochrana
průchodnosti krajiny pro velké savce) leží zájmové území zcela mimo migračně významná území,
v území s omezenou migrační průchodností, neprochází zde žádné dálkové migrační koridory.
Vedle dálkových migračních koridorů pro velké savce je důležité věnovat pozornost i známým
kolizním místům pro střední a malé živočichy. Dle mapového portálu Agentury ochrany přírody
[56] není v blízkém ani vzdáleném okolí evidováno žádné rizikové kolizní místo pro vydru říční,
obojživelníky a plazi.
Ani biologickými průzkumy (příloha B.6) nebyly v území zjištěny žádné druhy s migračními
cestami. V koridoru stavby nebyly zaznamenány žádné vžité koridory migrace zvěře na lokální
úrovni. Velcí savci kategorie A (jelen) nebyli průzkumem v území zjištěni. Z průzkumem
zjištěných druhů kategorie B se v území pohybuje srnec obecný. Při terénních pochůzkách byla
v území zaznamenána liška obecná. Lze očekávat i ostatní běžně se vyskytující druhy agrární
krajiny s navazujícími lesy (např. prase divoké, zajíc polní či kuna lesní). Pro tyto druhy lze
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předpokládat migraci plošného charakteru, náhodnou, nejasně vymezenou, danou zejména
potravní nabídkou polí, za kterou zvěř vychází z lesů. Charakter výskytu a pohyb zvěře se mění
v závislosti na ročním období a pěstovaných plodinách, je ovlivněn charakterem ploch v území
(podél vodních toků, od lokalit úkrytu k potravním zdrojům) – např. přes otevřený úsek polí
severně od Nebušic mezi lesem Hlásek na jihu a Hájem u Přední Kopaniny na severu.
C.2.7.4 Ekosystémy
Jak je uvedeno v úvodu kapitoly C.2.7., vyjma východního okraje koridoru stavby, kde zaujímají
výjimečné postavení plochy skalních výchozů v údolí Vltavy, se jedná o území bez hodnotnějších
ekosystémů s ochuzeným druhovým složením. Převažují antropogenně pozměněné agrární a
urbanizované plochy. V samotném koridoru stavby jsou zastoupeny ekosystémy polí a
urbanizovaných ploch – zastavěné plochy, udržované i opuštěné zahrádky, křovinná a bylinná
lada. O celkovém stavu ekosystémů vypovídá koeficient ekologické stability – viz Tab. 12.
Prvky a složky přírodní povahy jsou výhradně podřízeny letité činnosti člověka. Již v prehistorické
době bylo území odlesněno a dodnes je jen málo lesnaté. Přirozené teplomilné doubravy se v
území vyskytují jen výjimečně a většinu málo zastoupených lesních kultur tvoří nepůvodní
porosty akátin, případně borů. Trvalé travní porosty jsou zastoupeny jen sporadicky a to
především na strmějších svazích s charakterem skalních stepí, tato společenstva pak mnohdy
hostí vzácnou květenu. V mnoha případech jsou tato stanoviště vyhlášena za zvláště chráněná
území. Mimo lesní vzrostlá zeleň lemuje především liniové kulturní prvky krajiny, často technicky
upravené vodoteče, vytváří rozvolněné až zapojené porosty strání, dotváří obrazy sídel v krajině.
Důležité jsou úzké travnaté pásy podél dominující orné půdy. Na okrajích sídel jsou místy
dochovány sady.
V dalším textu jsou popsány následující kategorie ochrany přírodních prvků podle zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
A. Zvláště chráněná území
B. Natura 2000
C. Územní systém ekologické stability krajiny
D. Významné krajinné prvky
E. Památné stromy a stromořadí
Popisované prvky jsou přehledně zaneseny do obrázků v textu oznámení a do mapových příloh
A.2.1 a A.2.2.
A. Zvláště chráněná území
V zájmovém území stavby se nenachází žádné velkoplošné zvláště chráněné území podle zákona
č. 114/1992 Sb. Jsou zde však situována ZCHÚ maloplošná – přírodní památky i přírodní
rezervace [39].
Ve vzdálenosti cca 1 km od osy nové komunikace se nachází:
Přírodní památka Opukový lom Přední Kopaniny, ochranné pásmo ze zákona. Rozloha
1,9483 ha. Předmět ochrany: odkryv bělohorských opuk, vyhodnocený profil hranicí
cenoman – spodní turon. Vyhlášena r. 1988.
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Přírodní památka Housle, s vyhlášeným ochranným pásmem. Rozloha 3,7070 ha.
Předmět ochrany: Erozní rokle s významným geologickým profilem s vrchnokřídovými
mořskými usazeninami v nadloží proterozoických hornin. Vyhlášena r. 1982.
Přírodní památka Sedlecké skály, s vyhlášeným ochranným pásmem. Rozloha: 8,7477 ha.
Př. ochrany: Výchozy proterozoických hornin na levém břehu kaňonovitého údolí Vltavy,
významná společenstva skal, teplomilné skalní stepi s křovinami s výskytem chráněných a
ohrožených druhů. Vyhlášena r. 1982.
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka, ochranné pásmo ze zákona. Rozloha
60,4937 ha. Předmět ochrany: skalnaté svahy a údolní niva Únětického potoka včetně
buližníkového suku Kozích hřbetů, významný krajinářský celek s výskytem chráněných
druhů a geologických profilů. Vyhlášena r. 1988.
Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, ochranné pásmo ze zákona. Rozloha
111,8655 ha. Předmět ochrany: Ochrana celkového rázu krajiny, původní květeny,
drobné zvířeny a lesních porostů. Vyhlášena r. 1951.
V koridoru cca 2 km od stavby se dále nachází:
-

Přírodní rezervace Divoká Šárka, s vyhlášeným ochranným pásmem

-

Přírodní památka Vizerka, s vyhlášeným ochranným pásmem

-

Přírodní památka Nad Mlýnem, s vyhlášeným ochranným pásmem

-

Přírodní památka Dolní Šárka, s vyhlášeným ochranným pásmem

-

Přírodní památka Podbabské skály, s vyhlášeným ochranným pásmem
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Obr. 28 Situace území – Zvl. chráněná území, Natura 2000, památné stromy
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B. Natura 2000
Natura 2000 je definována v § 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Na území
ČR je tvořena ptačími oblastmi (PO) a evropsky významnými lokalitami (EVL), které mají smluvní
ochranu nebo jsou chráněny jako zvláště chráněná území. V zájmovém území je situována jedna
disjunktní evropsky významná lokalita vázaná na údolí Vltavy. Jedná se o EVL Kaňon Vltavy u
Sedlce, CZ 0110154 o celkové rozloze 34,7508 ha, prvně vyhlášenou v roce 2009 [40].
Tato nespojitá lokalita zahrnuje nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (na levém břehu Baba,
Podbabské skály, Sedlecké skály, na pravém břehu Podhoří a Zámky). Na prudkých skalnatých
srázech nad Vltavou se vytvořila xerotermní společenstva skalních stepí různých typů a křovin,
které jsou předmětem ochrany EVL.
Hlavním biotopem na skalách a horních hranách svahů je skalní vegetace s kostřavou sivou
(T3.1), která je na jižních a západních expozicích reprezentována společenstvem skalních spár s
tařicí skalní (Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), na mírnějších drolinách společenstvem se
svízelem sivým a kostřavou sivou (Asperulo glaucae-Festucetum pallentis) a na skalních
teráskách společenstvem česneku chlumního a rozchodníku bílého (Allio montani-Sedetum albi)
a společenstvem s tařicí horskou a mochnou písečnou (Alysso montani-Potentilletum arenariae).
Na výchozech skal a skalních teráskách je běžná acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B),
na obnažených vrcholech společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního (Gageo bohemicaeVeronicetum dilleni) a na skalních teráskách společenstva primitivních půd (Polytricho piliferiScleranthetum perennis), většinou v mozaice se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) a
suchomilnou variantou štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) Asplenion
septentrionalis. Ve žlebech, rýhách i na plošinách skal se často vyskytují porosty nízkých
xerofilních křovin se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus) (K4A) svazu Prunion
spinosae. Pro xerotermní svahy s hlubší půdou jsou charakteristické úzkolisté suché trávníky
(T3.3D) Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae. Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3)
svazu Berberidion osidlují především výslunná místa skal, sutí, strání a srázů s hlubší půdou a šíří
se však i na místa výskytu cenné světlomilné skalní vegetace. V roklích rostou vedle vysokých
křovin i teplomilné bylinné lemy (T4.1) s kakostem krvavým a třemdavou bílou (GeranioDictamnetum). Velmi vzácně se na výchozech spilitů vyskytují pěchavové trávníky (T3.2) Primulo
veris-Seslerietum calcariae.
Předmětem ochrany je říční ekofenomén v oblasti teplomilné květeny, který se vyznačuje
bohatstvím otevřených skalních společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnou zvířenou
s mnoha vzácnými a ohroženými druhy, které se na sousedních plošinách nevyskytují.
Předmět ochrany:
Kód

Evropsky významná stanoviště:

40A0

Kontinentální opadavé křoviny

6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210

Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
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C. Územní systém ekologické stability
Dle § 3 zákona č. 114/1992 Sb. je územní systém ekologické stability (ÚSES) definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Podle významu jednotlivých prvků se rozlišuje lokální,
regionální a nadregionální ÚSES. Základními skladebnými prvky ÚSES jsou biocentrum a
biokoridor (vyhláška č. 395/1992 Sb.).
Územní systém ekologické stability je v širším území stavby zastoupen prvky všech úrovní (ÚAP
HMP a SK, [29][30]). Na území HMP jsou četně vymezeny také interakční prvky. Pro k.ú.
Horoměřice bylo čerpáno z podkladů pro přípravu nového územního plánu (Analýza ploch) [34].
Nadregionální biokoridory jsou tvořeny z os a ochranných zón a propojují nadregionální
biocentra. Na severním okraji Prahy je od Císařského údolí směrem na sever vymezeno NRBC
Údolí Vltavy N1/2. Na toto biocentrum je napojen vodní biokoridor vázáný na řeku Vltavu a její
nivu NRBK N/4, a biokoridor s mezofilní hájovou osou NRBK N/9, který se odklání od řeky a
směřuje Šáreckým údolím na západ, propojuje oblast Českého krasu s NRBC Údolí Vltavy.
Regionální úroveň je zastoupena biocentrem RBC Háj (Svatá Juliána), které je s NRBC Údolí
Vltavy propojeno regionálním biokoridorem RBK 1137. Biocentrum v Šáreckém údolí RBC R1/29
je včleněno do NRBK mezofilní hájové osy v údolí potoka.
Lokální prvky doplňují a rozvíjí nadřazené systémy. Biocentra jsou včleněna do osy NRBK N/9 a
do trasy lokálních biokoridorů ve směru na sever k RBC Háj (Svatá Juliána). Interakční prvky tvoří
některá maloplošná chráněná území a některé další celky zeleně, v zemědělské krajině liniové
prvky podél polních cest a vodotečí. V následující tabulce proveden popis pro koridor cca 1 km
od stavby. Rozložení prvků ÚSES je zřejmé z obrázku níže a z přílohy A.2.2.
Tab. 42 Seznam prvků ÚSES v zájmovém území (koridor cca 1 km od záměru)
Prvek

Kód

Název

NRBC

N1/2

Údolí Vltavy

NRBK

N4/4

Vltava

NRBK

N3/9

Šárecké údolí – Sedlec

LBK

Horoměřice – Na skále

LBK

Funkčnost Popis
Nejvýznamnější skalnatý kaňon v kyselých horninách
v hercynsé podporovincii v ČR, xerotermní i mezofilní
funkční
skalní a suťové ekosystémy. Mozaika skalních stepí,
lesostepí, teplomilných a mezofilních lesů, suťových lesů.
Vodní tok Vltavy s břehovými porosty, popřípadě i
Ne/funkč.
přilehlými loukami. Funkčnost je úsekově omezena.
Mezofilní hájová osa, propojující oblast Českého krasu
funkční
s NRBC Údolí Vltavy.
funkční
Východně od obce, v údolí Horoměřického potoka.

Horoměřice – V oříškách Ne/funkč. Veden po poli od Horoměřic k lesíku Hlásek.

LBC

L1/164

Šedivka

funkční

Lesní biocentrum SV od Nebušic.

LBC

L1/163

Hlásek

funkční

Lesní biocentrum - lesík Hlásek.

LBK
LBK

L4/235 Svatá Juliána – Šárecké
údolí
L3/235

funkční

Lesní biokoridor.

RBC

R1/388

Svatá Juliána (Háj)

funkční

Lesní biocentrum.

IP

I5/410

Suchdol

funkční

Zeleň v ul. V údolí.

IP

I5/399

Housle

funkční

Prostor Přírodní památky Housle.

IP

I5/386

IP

I6/386

IP

I5/281

PRAGOPROJEKT, a.s.

Kopaninský potok
Opukový lom

Ne/funkč. Veden po poli od Lesa Háj k Hlásku.

funkční
funkční
funkční

Údolí Kopaninského potoka.
Prostor PP Opukový lom.
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D. Významné krajinné prvky
Významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část
krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability (zákon č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny). Podle zákona jsou významnými krajinnými prvky (tzv. VKP ze zákona)
lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části krajiny, které
zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek („registrované
VKP“).
Registrované VKP se v zájmovém území nenacházejí. VKP ze zákona jsou vodní toky a jejich
údolní nivy a lesy. Pro zájmové území cca 1 km od stavby jsou sumarizovány v Tab. 43.
V samotném koridoru stavby se prakticky žádný VKP nenachází, pouze na východním okraji se
jedná o lesní porosty Sedlecké skály, Budovec či Roztocký háj.
Ekostabilizační funkce vodních toků je do značné míry vázána na jejich hydromorfologický stav –
viz popis v kap. C.2.4. Ekostabilizační funkce lesních ekosystémů vychází z charakteristik
jednotlivých porostů. S ohledem na okolní zemědělskou krajinu se jedná o prvky s významnou
ekostabilizační funkcí, která roste přímo úměrně k velikosti porostu.
Tab. 43 VKP ze zákona v zájmovém území (koridor cca 1 km od záměru)
Prvek
Vodní tok, údolní niva
Les
Vodní tok, údolní niva
Les
Les
Vodní tok
Les
Vodní tok, údolní niva
Vodní tok
Les
Vodní tok, údolní niva

Název
Kopaninský potok
Háj
Nebušický potok
Hlásek
Housle
Lysolajský potok
Na skále
Horoměřický potok
Suchdolský p., Horoměřický p., Únětický potok
Kozí hřbety, Malý háj, Roztocký háj
Vltava

Les

Sedlecké skály, Budovec

Kat. území
Přední Kopanina
Nebušice
Lysolaje
Horoměřice
Suchdol
Sedlec

E. Památné stromy
Jak je vidět z Obr. 28, v samotném koridoru stavby se žádné památné stromy nenacházejí. Do
vzdálenosti cca 1 km od stavby je situován jeden památný strom v Přední Kopanině a jedno
stromořadí v Suchdole. V širším území do cca 2 km od záměru se nachází památný strom v lese
jižně od Tuchoměřic, dub v Horoměřicích, tři památné stromy na okraji Roztok v ul. Tiché údolí, a
jeden strom v Břetislavce.
Tab. 44 Památné stromy a stromořadí v zájmovém území [39]
Kód

Název

Duh
Lípa
104313 Lípa svobody
malolistá
104331 Stromořadí lip srdčitých
v Gagarinově ulici

PRAGOPROJEKT, a.s.

Umístění
Hokešovo náměstí
Ve středním zeleném
pásu v ul. Gagarinova

Poznámka
Výška 15 m, vysazená
v roce 1919
Počet stromů - 19

Kat. území
Přední
Kopanina
Suchdol

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

138

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

C.2.8 KRAJINA
Pro potřeby předloženého oznámení byla Ing. arch. J. Kupkou ve spolupráci s Ing. arch. I. Vorlem
zpracována Studie Vlivu na krajinný ráz, která je přílohou B.9. Na jejím základě je proveden popis
stávajícího krajinného rázu.
Oblast krajinného rázu
Záměr leží v okrajové oblasti krajinného rázu 17 Bohnicko-únětické planiny (dle Hodnocení
krajinného rázu zpracovaného jako součást ÚAP HMP LÖW & SPOL., s.r.o., Brno, 2008), která je
vymezena a charakterizována následovně.
Zarovnané planiny nad Únětickým a Bohnickým potokem mírně se svažující k údolí Vltavy.
Rozkládají se nad krajinně suterénními údolími Vltavy, Únětického, Kopaninského potoka a ústím
Šáreckého (s Lysolajským údolím). Ohraničení je na všechny strany nuanční se sporadickými
dominantami Čimického Háje, Na Vrškách nad Úněticemi, při sestupu k Vltavě se uplatňují ostrohy
Baba a Na Farkách s kopcem ZOO v Tróji.
Matrice: na Vltavském pravobřeží převažují zastavěné plochy Bohnického sídliště, na levobřeží,
mimo areál zemědělské univerzity, nízkopodlažní zástavba, dále na západ venkovská krajina s
významnými stopami suburbanizace, zcela na západ areál letiště; osy: údolí Únětického potoka,
řeka Vltava, staré cesty i dnes stvrzené silnicemi ve směru JV – SZ a Pražský okruh; póly: kopec
Čimický háj, Bohnický ostroh, ostrohy Baba, Budovec se Suchdolskou výspou a Na Farkách, Kozí
hřbety, vrch Na Vrškách, Na Skalce, celá Trójská krajina za ZOO, historická jádra sídel Přední
Kopanina, Horoměřice, Suchdol a Bohnice, archeologické naleziště Únětice, dálniční křižovatka u
letiště.

Na území Středočeského kraje se dle Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje (Vorel, I.
– Kupka, J. – Bukáček, R. – Sklenička, P. – Vorlová, J. – et al., 2008) jedná o oblasti krajinného
rázu Kladensko. Rozsáhlá oblast je vymezena v prostoru mezi Slaným, Kralupy nad Vltavou,
Prahou a Kladnem a zaujímá specifické území Kladenské tabule a souvisejících navazujících
okrajů. Vyznačuje se otevřenou zemědělskou krajinou. Hranice vůči Slánsku je vedena po
drobných krajinných předělech není však výrazná a kontrastní.
Obě vymezené oblasti se překrývají.
Místo krajinného rázu
V rámci hodnocení krajinného rázu HMP (2010): Jev 17 – Oblast krajinného rázu a její
charakteristika a Jev 18 – Místo krajinného rázu a jeho charakteristika (LÖW & SPOL., s.r.o., Brno,
2008), byla vymezena místa krajinného rázu. Dle použité metodiky nebyly provedeny pro
jednotlivá místa podrobné charakteristiky, nýbrž místa KR byla pouze zařazena do několika
kategorií dle krajinářské hodnoty. Místa, kterými záměr prochází, jsou zařazena do kategorií 2
(významná) a 3 (střední), pouze v údolí Vltavy se objevují i místa kategorie 1 (zásadní).
Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP)
PDoKP je prostor, který může být fyzicky, vizuálně nebo dojmově dotčen hodnoceným záměrem.
Z hlediska liniové stavby je možné posouzení rozdělit na soustavu na sebe navazujících
krajinných prostorů. V hodnoceném případě byly vymezeny čtyři PDoKP.
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Obr. 30 Vymezení Potenciálně dotčených krajinných prostorů

o PDoKP A – Přední Kopanina-Nebušice
Jedná se o široce otevřený krajinný prostor, vymezený na severu okrajem zástavby Přední
Kopaniny a okrajem lesa Háj, na jihu okrajem lesních porostů Šárky a terénní hranou nad
západním okrajem Nebušic. Hranice prostoru k letišti je nevýrazná a prostor se otevírá
k jihozápadu, na severovýchodě vyvstává v polích nezřetelný horizont.
o PDoKP B – Horoměřice jih
Podobně jako u předchozího prostoru se jedná o otevřený rozlehlý prostor s horizonty tvořenými
lesnatými hranami Šárky na jihu a okrajem lesa Háj a okrajem zástavby Horoměřic na severu.
Prostor se vyznačuje rozlehlostí, bez výrazného vymezení, přehledností a otevírajícími se
dalekými průhledy k severu a k východu.
o PDoKP C – Horoměřice-Suchdol
Prostor je odlišný od předešlých sklonitostí k východu, která sem přináší otevřenost a daleké
výhledy až na pravý břeh Vltavy. Na severu je vymezen mírně vyvýšenými polohami Na skalce a
Kozí hřbety, na jihu okrajem porostů lokality Housle, na východě z nadhledu vnímanou zástavbou
Suchdola. Ve vizuálním vymezení tohoto prostoru se příznivě projevuje členitost za sebou
řazených horizontů s přírodními siluetami i s okraji zástavby bez výrazných negativních prvků a
překvapivé průhledy.
o PDoKP D – Sedlec-Zámky
Prostor je na západní a na východní straně velmi zřetelně vymezen hranami skalních srázů
Sedleckých skal a Zámků. Díky členění pravého břehu roklemi vzniká dojem bohatosti a členitosti.
Prostor se otevírá údolím Vltavy k severu do prostoru Roztok a k jihu do prostoru Trojské kotliny.
Scenérii dotváří rozvolněná zástavba podél ulice V Zámcích, rozložená na pravém břehu Vltavy
od ústí Bohnické rokle po Zámeckou rokli. NZ do tohoto prostoru, který je vymezen v souvislosti s
pokračováním trasy stavbou SOKP 519, zasahuje pouze krátkým úsekem kolem MÚK Rybářka.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Přírodní charakteristiky:
PDoKP A – C jsou tvořeny otevřeným prostorem mírně zvlněné krajiny Hostivické tabule, členité
pahorkatiny v povodí Vltavy rozřezané jejími přítoky. Převládají velké plochy orné půdy, jen
minimálně členěné nelesní zelení podél komunikací. Přírodě blízké krajinné segmenty se
objevují při hranicích a za hranicemi prostorů.
Na jihu spadá terén do údolí Litovického a Nebušického potoka. Dále na východ navazuje
menší zalesněný útvar Housle, erozní rokle s významným geologickým profilem. V prostoru
Suchdola tvoří jižní hranici zástavba Suchdola se zelení zahrad.
Na severu se zařezává údolí Kopaninského potoka, na nějž navazuje rozsáhlý lesní komplex
Háj, uplatňující se zalesněnou hranou nad údolím. Ve směru na východ se uplatňuje zeleň
zahrad Horoměřic a zalesněná hrana svahů spadajících do údolí Horoměřického potoka, který
se vlévá do Únětického potoka, jehož údolí je chráněno formou přírodní rezervace Údolí
Únětického potoka.
PDoKP D je prostor tvořený výrazným kaňonem Vltavy. Řeka Vltava „vykreslila“ do starohorního
podloží kaňon, který si díky svému reliéfu zachoval jedinečné přírodní podmínky, a tak se
v jeho roklích a lesnatých svazích nachází typická teplomilná flóra s řadou zajímavých, dnes již
vzácných živočišných druhů. Svahy kaňonu pokrývají lesy a skály s cennou vegetací. Na levém
břehu jsou skály a svahy se zachovalou květenou stepí a skal chráněny v rámci přírodní
památky Sedlecké skály a navazující přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí, což je
krajinářsky velmi hodnotné území se smíšenými porosty, teplomilnými společenstvy a výchozy
skal. Podobně pravý břeh obohacují výchozy proterozoických hornin se skalními a
lesostepními společenstvy chráněné v rámci přírodní památky Zámky. Údolím Vltavy probíhá
nadregionální biokoridor, leží zde rozsáhlé biocentrum, je zde vymezena EVL Kaňon Vltavy
u Sedlce a na pravém břehu přírodní park Drahaň-Troja zahrnující oblast Trojské kotliny s
botanickou a zoologickou zahradou a řadou zvláště chráněných území (např. Podhoří, Zámky,
Bohnické údolí).
Kulturní a historické charakteristiky:
Pro všechny PDoKP lze uvést, že zdejší krajina patří ke staré sídelní oblasti kontinuálně osídlené
již od pravěku a zdejší sídla jsou písemně doložena již od středověku. Významnou
charakteristikou je u PDoKP A silně pozměněný charakter zemědělské oblasti výstavbou letiště
Praha, novodobou suburbánní výstavbou a novými dopravními stavbami.
Vizuální charakteristiky:
Hlavním znakem PDoKP A - B je otevřenost, rozlehlost, u PDoKP A vizuální kontakt s areálem
letiště. Standardní indikátory estetické atraktivnosti krajiny chybí. PDoK C je charakteristický
ohraničením na SZ výrazným lesnatým hřbetem Kozích Hřbetů k terénnímu ostrohu nad
soutokem Horoměřického a Únětického potoka, díky čemuž nabývá zdejší krajina na
atraktivnosti a rozlišitelnosti.
PDoKP D vyniká rysy jedinečnosti krajinné scény a vysoké estetické atraktivnosti, které jsou
tvořeny znaky dramatického terénního reliéfu kaňonu Vltavy, skalnatých srázů a porostů skalních
stepí spolu s jasným vymezením prostoru.
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Přírodní, kulturní, historické a vizuální charakteristiky jednotlivých PDoKP jsou podrobně
pojednány ve Studii vlivů v příloze B.9.
Přírodní park
Krajinným rázem se dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. rozumí především přírodní, kulturní
a historická charakteristika určitého místa nebo oblasti. K ochraně krajinného rázu s významnými
soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami může orgán ochrany přírody zřídit přírodní
park.
V zájmovém území stavby nejsou situovány žádné přírodní parky. Nejblíže se nachází Přírodní
park Šárka – Lysolaje, který zahrnuje rozlehlé území při severozápadní hranici Prahy. Jeho osou je
tok Šáreckého potoka od přehrady Džbán po soutok s Vltavou. Jeho severní hranice, která je
přivrácená ve směru k záměru, probíhá po zalesněných partiích území (Housle, Hlásek).
Na pravém břehu Vltavy je vyhlášen Přírodní park Drahaň – Troja, který zahrnuje část Trojské
kotliny se strmými skalnatými srázy a přilehlá údolí, na který na území Středočeského kraje dále
navazuje Přírodní park Dolní Povltaví.
Fragmentace krajiny
Vzhledem k charakteru záměru je nutno pojednat také fragmentaci krajiny. Jedná se o proces,
kdy se krajinné celky (biotopy) dělí vytvářením bariér (dopravní komunikace, průmyslové areály
atd.) na dílčí části, které postupně ztrácejí potenciál k vykonávání původních funkcí. Proces
fragmentace v sobě tedy zahrnuje postupné snižování kvality.
Dle metodické příručky Hodnocení fragmentace krajiny dopravou [19] byly na území ČR
vymezeny tzv. nefragmentované oblasti – polygony UAT, které jsou definovány jako části krajiny,
které splňují současně tyto dvě podmínky: (i) jsou ohraničeny buď silnicemi s intenzitou dopravy
vyšší než 1 000 vozidel/den nebo vícekolejnými železnicemi (= limitní intenzita fragmentačního
faktoru), (ii) mají rozlohu větší nebo rovnou 100 km2 (= limitní velikost území). Dle metodiky je
možné jednotlivé polygony rozdělit do tří tříd kvality: výborný, velmi dobrý a dobrý.
V zájmovém ani širším okolí nejsou žádné nefragmentované oblasti vymezeny. Fragmentace
krajiny je zde dlouhodobě generována zejména plošnými procesy jako je sub/urbanizace
rezidenční i komerční, intenzivní zemědělská výroba a hustá dopravní infrastruktura.
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C.2.9. KULTURNÍ PAMÁTKY A ARCHEOLOGIE
Historie
Podle mapy Typologie české krajiny [50] je území Prahy a okolí situováno z hlediska historie
osídlení do staré sídelní krajiny Hercynica a Polonica.
Přítomnost lidí na území Pražské kotliny dokládají archeologické nálezy již před milionem let.
Nejstarší osídlení ale nebyla stálá. Od mladší doby kamenné bylo pražské území osídleno
nepřetržitě a často se nacházelo v centru pravěkého vývoje Čech. Na území Pražské kotliny se
vystřídalo mnoho etnických skupin s odlišnou kulturou.
Po změně letopočtu se Čechy a území Pražské kotliny stalo prostorem, kam směřoval obchod
z římského impéria, což dokazují současné archeologické výzkumy. Kolem poloviny 6. století se
v Pražské kotlině objevili Slované a po ukončení období tzv. stěhování národů se tu prosadili jako
stálí obyvatelé. Opěrnými body jejich převážně zemědělského osídlení v Pražské kotlině a okolí
se od 7. do 9. století stala výšinná, opevněná hradiště Šárka, Zámky, Podhoří, Butovice aj. Od
těchto hradišť a rozptýlených osad vedly stezky a cesty k brodům a břehům Vltavy. Slovanský
kmen Čechů časem zřejmě osídlil a ovládl v Pražské kotlině především prostor na západ od řeky
Vltavy. V této enklávě se nacházel i Levý Hradec (dnešní část Roztok). Založení Pražského hradu
(kolem roku 885) jako hlavního sídla přemyslovských knížat a vznik Vyšehradu (v 1. polovině 10.
století) měly za následek přesun těžiště osídlení do blízkosti těchto nových lokalit a jeho rostoucí
koncentraci [45].
•
První zmínky o obci Horoměřice pocházejí z roku 1273, ale historie sahá mnohem dál. Dle
prehistorických nálezů bylo zdejší území osídleno již v době kultury knovízské a únětické. Řada
archeologických nálezů pochází přímo z Horoměřic, další naleziště se nacházejí na katastru
sousedních obcí. A jsou to právě sousední Únětice, podle kterých byla nazvána kultura starší
doby bronzové – kultura únětická. Datuje se do období let 2000 - 1500 př. n. l. [34]. Únětice jsou
historicky i kulturně jednou z nejstarších osad, známých na území Čech, o kterých se dochovaly
písemné zprávy. Okolí dnešních Únětic bylo osídleno již ve starší době bronzové (1900 až 1500
let před naším letopočtem).
•
Přední Kopanina - První doklady přítomnosti člověka na zdejším katastru je možno
spojovat s příchodem prvních zemědělců na naše území na přelomu 6. a 5. tisíciletí př. Kr. (neolit
– mladší doba kamenná). Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z roku 1285, je však zřejmé,
že zdejší osídlení musí sahat bezpochyby před polovinu 12. století.
•
Vznik obce Nebušice je kladen do období let 1143 – 1148. Nebušice, stejně jako okolní
vsi, tvořily hospodářský celek panství Strahovského kláštera se střediskem v Horoměřicích, který
trval až do roku 1848.
•
Suchdol založili Přemyslovci obdobně jako Sedlec v 10. stol. na cestě mezi Prahou a
Levým Hradcem. Nejstarší osídlení dokazují nálezy valounové industrie z období před 300 000
lety. Nálezy z doby bronzové, (únětická kultura v Tichém údolí), bronzy knovízské kultury v Kozích
hřbetech a náramek z keltského pohřebiště v Suchdole, svědčí o téměř nepřetržitém osídlení.
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Kulturní památky
V současné době jsou v Praze vyhlášeny 3 památkové rezervace. Kromě Pražské památkové
rezervace (PPR) to jsou Ruzyně a Stodůlky, vyhlášené jako rezervace lidové architektury. Tyto
rezervace ani jejich ochranná pásma do zájmového území nezasahují (nejblíže zasahuje cíp
ochranného pásma PPR na pravém břehu Vltavy v Tróji).
Památkové zóny ani nemovité národní kulturní památky se v zájmovém území nenalézají.
Nejblíže se nachází Památková zóna Baba a Nemovitá národní kulturní památka Hradiště Šárka.
Nemovité kulturní památky zapsané v rejstříku Národního památkového ústavu jsou pro zájmové
území sumarizovány dle katastrálních území v Tab. 45. (ÚSKP – ústřední seznam katalogu
památek). Na území hlavního města Prahy je registrováno 2 116 nemovitých kulturních památek,
z toho v Pražské památkové rezervaci 1 330 a 786 památek na ostatním území města. V rámci
zájmového území se jedná o nemovité kulturní památky v Přední Kopanině, Nebušicích či na
Suchdole. Na území obce Horoměřice, která spadá do Středočeského kraje, se nachází jedna
nemovitá kulturní památka v centru obce.
Tab. 45 Nemovité kulturní památky zapsané v rejstříku NPÚ [63] – koridor cca 1 km od stavby
Č.*

Č. ÚSKP

Památka

Umístění
k.ú Ruzyně

1.

105131

Socha Vzlet

Na ostrůvku při nájezdu z I/7na Aviatickou
k.ú Přední Kopanina

2.

41193/1-1946

Kostel sv. Máří Magdaleny

Areál kostela

3.

103680

Jezuitský dvůr

Č.p. 1, 30 a 29
k.ú Nebušice

4.

11279/1-2233

Venkovská usedlost

Nám. Padlých č.p. 1
k.ú Dejvice

5.

41372/1-2065

Jehněčí Dvůr

Č.p. 2307
k.ú Lysolaje

6.

41298/1-2017

Fuchsův statek

Starodvorská č.p. 5/10
k.ú Suchdol

7.

40504/1-1496

Pomník Rudé armády

Kamýcká

8.

41317/1-2030

Zájezdní hostinec

Suchdol č.p. 15, Kamýcká 153

9.

41315/1-2029

Brandejsův dvůr

Suchdol, č.p. 1, Dvorská

10.

51985/1-2290

Kaple se zvoničkou a zvonem

Suchdol, Ke Kozím hřbetům

11.

40803/1-1692

Kaple sv. Václava

Suchdol, S od obce při ul. Ke Kozím hřbetům

12.

100318

Trojanův vodní mlýn

Suchdol, č.p. 16, Trojanův mlýn 2
k.ú Sedlec

13.
14.

40506/1-1498
44492/1-1497

Zámeček

V Sedlci 7/19

Kaple Nejsvětější Trojice

V Sedlci

k.ú Horoměřice
15.

18033/2-3390

Zámecké křídlo s kaplí

Horoměřice č.p. 1

*) číslo označení v

Obr. 31 a v mapové příloze A.2.2.
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Obr. 31 Situace území – kultura, archeologie
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V územním plánu HMP jsou vymezena dochovaná historická jádra samostatných obcí s cílem
chránit jejich urbanistické hodnoty, zejména charakter zástavby (převažující výškové hladiny a
typické tvary střech). V zájmovém území se jedná o jádra obcí Přední Kopanina, Nebušice,
Lysolaje, Suchdol a Sedlec.
Pro potřeby Územně analytických podkladů HMP byly v podmínkách hlavního města Prahy
nalezeny významné urbanistické soubory. Cenným urbanistickým souborem je soubor, který má
identifikovatelné hodnoty kompoziční či hodnoty z hlediska historie a vývoje města. V rámci
širšího zájmového území se jedná v Nebušicích o Obytný soubor Malá Šárka, dále v Praze 6
Zahrádkářská kolonie Jenerálka, a na Suchdole tzv. Regulace Suchdola a areál VŠZ Suchdol
(dnešní ČZÚ).
V území nalezneme také četné drobné sakrální stavby, které jsou často situovány podél cest ve
volné krajině (křížky a boží muka). V intravilánech jsou zastoupeny pomníky a sochy (např.
pískovcové plastiky v Lysolajích, pomníky v Horoměřicích či pomníky a sochy v Suchdole).
V samotném koridoru stavby se nachází pomník sv. Václava v křižovatce ulic Tuchoměřická
(Přední Kopanina – Nebušice) a Do Horoměřic (Horoměřice – Na Padesátníku). Dále křížek u ul.
Kamýcká na výjezdu ze Suchdola ve směru na sever. V prostoru Suchdola lze zmínit Polární
sluneční hodiny, které vznikly v roce 2016, a pamětní desku letecké nehody z roku 2015.
Archeologické nálezy, území historického a archeologického významu
Krajina je bohatá na lokality archeologických nálezů – skrytými, avšak hodnotnými doklady
dávnověkého osídlení a kultury. Na základě archeologické rešerše lze konstatovat, že zatímco
v západní části zájmového území je výskyt archeologických památek řidší (evidovány jsou nálezy
a průzkumy v zástavbě Přední Kopaniny, Nebušic či Horoměřic), je zastoupení známých nálezů ve
východní části, zejména na území katastru Suchdol, Lysolaje či Sedlec, výrazně vyšší. Zejména
oblast Suchdola je bohatá na četné archeologické nálezy (Starý Suchdol, podél ul. Kamýcké, areál
ČZU, Budovec). K nálezům stále dochází, a to zejména v souvislosti s novou výstavbou.
Místa výskytu archeologického dědictví se označují jako území s archeologickými nálezy (ÚAN).
ÚAN nejsou v zákoně definovány, lze je dovodit dle vyhlášky č. 187/2007 Sb. Zahrnují chráněné
archeologické lokality prohlášené za kulturní památku, památkové rezervace, památkové zóny,
kulturní památky, jejich ochranná pásma a území, na nichž se vyskytují nebo se mohou
odůvodněně vyskytovat archeologické nálezy (řeší Státní archeologický seznam - SAS ČR).
ÚAN jsou rozdělena podle stupně významnosti do čtyř kategorií ÚAN I – ÚAN IV.
• ÚAN I - území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeol. nálezů.
• ÚAN II - území, kde se pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů pohybuje v rozmezí 51 – 100 %.
Sem patří všechny sídelní útvary (obce s první písemnou zmínkou již ve středověku, kterých je převážná
většina), území v těsné blízkosti ÚAN I atd.
• ÚAN III - území, na kterém ještě nebyl rozpoznán a pozitivně doložen výskyt arch. nálezů
a prozatím tomu nenasvědčuji žádné indicie, ale předmětné území mohlo být osídleno nebo jinak využito
člověkem, a proto existuje 50% pravděpodobnost výskytu arch. nálezů (veškeré území státu kromě kat. IV).
• ÚAN IV - území, kde není reálná pravděpodobnost výskytu archeologických nálezů – veškerá vytěžená území
(lomy, cihelny, pískovny atd.).

Celé zájmové území spadá do kategorie ÚAN III (v této kategorii je vymezena celá ČR kromě ÚAN
IV). Celé území Prahy je vymezeno jako ÚAN II. kategorie, které je vymezeno také ve vazbě na
PRAGOPROJEKT, a.s.
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zástavbu obce Horoměřice. ÚAN I. kategorie jsou v zájmovém území zastoupeny hojně, se
zvýšeným výskytem v katastru Suchdol.
V následující tabulce jsou sumarizovány lokality ÚAN dle archeologické rešerše, která je
samostatnou přílohou oznámení B.8. Pro získání ucelené představy o archeologické hodnotě
širšího území stavby mapuje koridor do vzdálenosti přibližně 2 km od osy nové komunikace na
podkladě dat Informačního systému o archeolog. datech.
Tab. 46 Území archeologických nálezů [44]
Č. *)

Poř. č. SAS

Název

1.

12-23-15/8

UAN I. kategorie
Přední Kopanina, Z od mostu

2.
3.
4.

12-23-15/14
12-23-15/15
12-23-15/7

Přední Kopanina, S okraj obce
Přední Kopanina, zrušený sad
Přední Kop. – středověké a novověké jádro obce

5.
6.

12-23-15/19
12-24-11/11

U háje Chotola
Na Chotole

7.
8.
9.

12-24-11/12
12-24-11/30
12-24-11/31

Horoměřice - pískovna
Na Důlkách
Horoměřický potok

10.
11.

12-24-11/13
12-24-06/4

Pole J od Únětic
Zlata hora

12.
13.

12-24-11/27
12-24-11/28

Kozí Hřbety
Sv. Václav

14.

12-24-11/19

U kapličky

15.

12-24-11/23

Bažantní

16.

12-24-11/9

Suchdol, pod Výhledy

17.

12-24-11/25

Roztocká ul.

18.

12-24-11/21

U křížku

19.

12-24-11/22

Na Močále

20.

12-24-11/17

Suchdol, pozemek základní školy

21.

12-24-11/26

Za sokolovnou

22.

12-24-11/10

Výhledy

23.

12-24-11/15

Suchdol, V od polohy Výhledy

24.

12-24-11/34

Výhledy

25.

12-24-11/24

Gagarinova

26.

12-24-11/8

Gagarinova ulice

27.

12-24-11/32

Kamýcká, Internacionální

28.

12-24-11/20

Kamýcká - VŠZ

29.

12-24-11/16

Suchdol, ul. K Horoměřicům

30.

12-24-11/33

Česká zeměď. univerziza - CEMS

31.

12-24-11/7

Suchdol, areál VŠZ

32.

12-24-11/4

Lysolaje - Kladiva

33.

12-24-11/18

Budovec

34.

12-24-12/41

Sedlec - intravilán

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

Katastrální území

Přední Kopanina

Statenice

Horoměřice

Roztoky u Prahy

Suchdol

Suchdol, Lysolaje
Sedlec
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35.

12-24-12/39

U Státní dráhy

36.

12-24-11/6

Sídlištní ulice

37.

12-24-11/5

Na Holé

38.

12-24-16/4

Jenerálka – zámeček, kostel sv. Jana

Dejvice

39.

12-23-20/12

U hřiště

Nebušice

40.

12-23-20/9

Šárecké hradiště, Kozákova skála, Vanžov (významná
archeologická lokalita)

Liboc, Vokovice

Lysolaje

UAN II. kategorie
1.

-

2.

12-24-11/14

3.

Obec Praha
Horoměřice – intravilán

Horoměřice

-

Obec Horoměřice

Horoměřice

4.

-

Obec Tuchoměřice

Kněžívka

5.

12-24-06/20

Únětice – středověké a novověké jádro vsi

Únětice u Prahy

UAN IV. kategorie
1.

12-24-11/2

Hergetova pískovna

2.

12-24-11/3

Krákorova pískovna

3.

12-24-11/1

Denkrova pískovna

4.

12-24-16/1

Průhonský háj

Nebušice

5.

12-24-16/2

Jenerálka - cihelna

Dejvice

Lysolaje

*) jedná se o číslo označení v

Obr. 31 a v mapové příloze A.2.2.
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ČÁST D ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH VLIVECH
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.1. CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI, DOBY TRVÁNÍ,
FREKVENCE A VRATNOSTI)
Vzhledem ke svému charakteru přináší automobilová doprava obecně vážné negativní vlivy na
životní prostředí. Lze je rozdělit na vlivy krátkodobé, související s obdobím výstavby, a
dlouhodobé, související zejména s provozem a zábory.

D.1.1. VLIVY NA OBYVATELSTVO
Vzhledem k charakteru záměru jsou vlivy na obyvatelstvo významnou oblastí hodnocení vlivů.
Koridor stavby je v převážné délce veden volnou krajinou otevřených ploch polí mimo zástavbu,
od km cca 36,0 (MÚK Suchdol) prochází tunelovým úsekem přes zahrádkářskou oblast Městské
části Praha – Suchdol, kde je nad levobřežním svahem Vltavy umístěna MÚK Rybářka. Ta
připojuje přivaděč Rybářka, který prochází tunelem po jižním okraji zástavby.
Přehled nejblíže situované zástavby s uvedením vzdáleností od záměru je sumarizován
v následující tabulce.
Tab. 47 Zástavba situovaná v nejbližším okolí SOKP 518
Úsek (km)

-

Lokalita

Popis

Vzdálenost

Vliv

Cca 300 m

Lokalita bude ovlivněna plánovanou
provizorní přeložkou sil. I/7. Kumulativní
vlivy na hlukovou a rozptylovou situaci
dané navýšením dopravní zátěže na této
přeložce v důsledku zprovoznění SOKP jsou
předmětem řešení přeložky sil. I/7.

Ve směru k hlavní
trase SOKP je
přivrácen jižní okraj
této městské části.

Cca 300 m

Lze očekávat citelné zhoršení situace pro
obyvatele v okrajové části zástavby
přivrácené ke koridoru stavby. Jisté zlepšení
lze očekávat podél ul. K Tuchoměřicům přes
centrum, kde je v důsledku zprovoznění
SOKP očekáván výrazný úbytek dopravy.

1 chatka, č.e. 10, při
ul. Do Horoměřic

340 m

Znatelné zhoršení situace.

240 m

Velmi znatelné zhoršení situace.

Solitéry
cca 350 m,
kompaktní
zástavba
cca 600 m

Hlavní trasa SOKP je vůči zástavbě vhodně
situována za terénním horizontem, což
významnou měrou eliminuje vlivy záměru
na obyvatelstvo. Nejblíže jsou situovány
samostatné objekty při SZ okraji obce č.p.

Chatová oblast.
Objekty s č.p. jen
Na Padesátníku sporadicky na jižní
straně odvrácené od
koridoru stavby.

Přední
ZÚ – 31,4
Kopanina

31,1

Ke sv. Václavu

31,3

Kruhový objezd 1 objekt s č.p. 108
U sv. Václava
v prostoru křižovatky

31,7 – 32,4 Nebušice

SZ okraj městské
části
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282 a č.p. 343. Dále ve směru na východ je
zástavba Nebušic kromě horizontu
oddělena také lesním porostem Hlásek.
Nebušice –

Domov pro seniory +
13 objektů k bydlení
s č.p.

700 m

Lze očekávat mírné zhoršení stávajících
poměrů.

Ve směru k hlavní
trase SOKP je
přivrácen jižní okraj
obce.

450 – 600
m

Hlavní trasa SOKP bude vedena za mírným
terénním horizontem, MÚK Horoměřice
bude situována prakticky na horizontu.
Citelné zhoršení poměrů pro okrajovou
zástavbu. Podél ul. Hrdinů a komunikací
v centru obce je prognózován významný
úbytek dopravní zátěže a zde lze očekávat
jisté zlepšení poměrů.

34,8

Č.p. 329

300 m

Osamocený objekt mimo souvislou
zástavbu. Citelné zhoršení poměrů.

35,2

Nové obytné objekty
v ul. Lysolajská,
Bicanova, K Vodárně

Cca 90 m

Objekty jsou situovány při navrženém
nadjezdu ul. Revoluční přes SOKP ve směru
na Lysolaje. S ohledem na bezprostřední
blízkost lze očekávat velmi znatelné
zhoršení poměrů.

Zahrádkářská osada,
objekty bez č.p.

Cca 350 m

Citelné zhoršení poměrů.

Cca 650 m

Ve směru k hlavní trase SOKP je okraj této
MČ tvořen zahrádkářskou osadou bez
objektů s č.p., s hustým dřevinným
porostem, který zmírňuje zhoršení poměrů.

Cca 200 m

Západně od okrajové části zástavby je
umístěna MÚK Suchdol, ve které vstupuje
hlavní trasa SOKP do tunelu. Znatelné
zhoršení poměrů pro nejblíže situované
objekty.

33,9

U Sanatoria

33,2 – 34,8

Horoměřice

35,3

Suchdol Štěpnice

34,8 – 35,1 Lysolaje

36,0

Suchdol Výhledy

Západní okraj

Západní okraj části
Výhledy, okrajová
zástavba při ul.
Kamýcká

36,1 - 38,0 Suchdol

Zahrádkářská osada
(objekty s č.p. zcela
ojediněle), opuštěná
lada

Suchdol – ul.
36,1 - 38,0
Kamýcká

Obytné objekty
podél komunikace

Rybářka Suchdol – Na
1,2 – 1,6 Rybářce

Zahrádkářská osada
objekty bez č.p. (jen
v km 1,18 č.p. 217)

PRAGOPROJEKT, a.s.

Tunelový
úsek

Přes MČ Suchdol prochází trasa SOKP
tunelem, vlivy záměru na nejbližší zástavbu
tak budou vztaženy zejména na období
výstavby. Pro nejbližší zástavbu na
východním okraji (např. objekty v ul. U
Roztockého háje, Havraní, Nad mohylou)
přinese provoz záměru negativní vlivy
v důsledku umístění MÚK Rybářka.
SZ od napojení přivaděče Rybářka je
prognózován znatelný úbytek dopravní
zátěže s přímým pozitivním vlivem na
obyvatelstvo v této části.

Větve
MÚK
Rybářka

Obytná zástavba není vyjma ojedinělých
objektů v těsném okolí situována.
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Rybářka
0,3 – 1,2

Ulice Na Rybářce,
Suchdolská
Suchdol –
Budovec

Rybářka
0,0 – 0,3

Sedlec

Bytové domy ve
východním
kvadrantu křižovatky
ul. Kamýcká x
Suchdolská +
průmyslový objekt
stavebnin

Tunelový
úsek

Trasa přivaděče Rybářka je vedena
tunelovým úsekem, vlivy záměru na
nejbližší zástavbu tak budou vztaženy na
období výstavby.
Bytové objekty jsou umístěny v těsné
blízkosti portálu tunelu Rybářka, znatelné
zhoršení poměrů.

Cca 40 m

V ulici Kamýcké od připojení přivaděče
Rybářka ve směru do Sedlce dojde k
navýšení dopravy, čemuž bude odpovídat
přiměřené zhoršení situace pro obyvatele
několika objektů s č.p. podél této ulice.

Obr. 32 Rozmístění zástavby v okolí stavby

Vlivy záměru na obyvatelstvo se však budou odehrávat nejen na úrovni zástavby v nejbližším
okolí stavby, ale s ohledem na význam a charakter záměru budou jeho dopady dalekosáhlejší
přímo úměrně ovlivnění rozložení dopravní zátěže na navazující komunikační síti na území Prahy
a navazujícího aglomeračního pásma ve Středočeském kraji – viz kap. B.II.5. Nejmarkantnější
přínos lze očekávat pro obyvatelstvo na území městské části Praha 6, pro jejíž území je
predikováno citelné snížení dopravní zátěže se všemi pozitivními vlivy na snížení hluku, exhalací z
dopravy, zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy.
Ve vazbě na navazující záměr stavbu SOKP úsek 519 lze uvažovat také městské části na pravém
břehu Vltavy – hodnocení vlivů je předmětem samostatného Oznámení pro záměru SOKP 519.
Počet obyvatel v uvedených sídlech je sumarizován v kap. C.2.1. S ohledem na výhledové období
zprovoznění záměru je nutno zohlednit také rozvoj území a předpokládaný nárůst obyvatelstva.
Budoucí počet obyvatel je určován jednak věkovou strukturou lokality a jednak očekávanou
novou rezidenční výstavbou a (s ní často spojenou) imigrací cizinců. Dle prognózních dokumentů
uveřejňovaných Sekcí strategií a politik IPR Praha (Demografie, bydlení a veřejná vybavenost
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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v Praze, 06/2015) lze v dotčených Městských částech Prahy očekávat nárůst obyvatel mezi 2 –
10 % v Přední Kopanině a Suchdole, a 11 - 20 % v Nebušicích, Lysolajích, Dejvicích. Nárůst
obyvatel je predikován také na územích obcí s rozšířenou působností v pražské metropolitní
oblasti. Největší populační přírůstky jsou očekávány v ORP v nejbližším okolí Prahy (Černošice),
což jsou oblasti díky své poloze migračně atraktivní.
Hlavními faktory, které obecně působí na obyvatelstvo v souvislosti s automobilovým provozem,
jsou hluk, znečištění ovzduší, narušení faktorů pohody, ztráty na životech a zdraví při dopravních
nehodách. Jako další vlivy na obyvatelstvo lze obecně označit ovlivnění hospodářských aktivit
(zábor půdy, kontaminace půdy, vlivy na surovinové zdroje, vlivy na lesní hospodářství a
myslivost, vlivy na vodní zdroje, vlivy na hmotný majetek aj.). Protože životní prostředí je
definované jako životní prostředí člověka, tak logicky veškeré vlivy na jednotlivé složky ŽP se v
konečném důsledku promítají do vlivů na člověka. Proto je vliv na člověka ve své podstatě
obsažen ve všech částech kapitoly D.1.
Kapitola D.1.1 je zaměřena především na přímé vlivy:
•

Vlivy na zdraví obyvatel

•

Ovlivnění faktorů pohody

•

Vlivy na řidiče a dopravní nehody

•

Dělící účinky

•

Sociálně ekonomické vlivy

•

Vliv na rekreační aktivity

Je třeba zdůraznit, že zdraví člověka je komplexním jevem a rozdělení na uvedené kapitoly má
pouze metodický charakter. Bezprostředně s touto kapitolou souvisí kap. D.I.2 Vlivy na ovzduší a
klima a kap. D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci.
D.1.1.1 Vlivy na veřejné zdraví
Předkládaný záměr nebude významným zdrojem elektromagnetického záření, v souvislosti s jeho
realizací se nepředpokládá kontaminace zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními
organismy či jejich toxiny. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru významněji
ovlivněny, budou hluk a znečištění ovzduší (jsou uvažovány vlivy působící za běžného provozu).
•

Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel

Základním podkladem pro hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska expozice
znečišťujícím látkám v ovzduší je studie Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví
(ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., vypracoval Mgr. Robert Polák, držitel osvědčení
odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví MZd), která posuzuje vliv
expozice znečišťujícím látkám ve vnějším ovzduší z provozu záměru. Je přílohou B.5 oznámení.
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly posuzovány změny koncentrací
celkem pěti znečišťujících látek v souladu s doporučením autorizačního návodu SZÚ pro
hodnocení vlivů dopravy: oxid dusičitý, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5, benzen a
benzo[a]pyren. Vliv záměru je vyhodnocen pro výhledový horizont roku 2030, celkové příspěvky
dopravy (včetně záměru) jsou pak ještě dále vyhodnoceny pro období po roce 2040.
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Na základě výsledků Rozptylové studie je sestavena následující tabulka, která sumarizuje nejvyšší
hodnoty nárůstu imisní zátěže hodnocených látek pro nejbližší zástavby.
Tab. 48: Nárůst imisní zátěže v nejvíce ovlivněné části sídel (aktivní var. 2030)
Sídlo

IHr PM10

IHr PM2,5

IHr NO2
-3

IHr benzenu

IHr B[a]P

Přední Kopanina

3,0 µg.m-3

0,80 µg.m-3

1,8 µg.m

0,015 µg.m

-3

0,06 ng.m

Nebušice

1,5 µg.m-3

0,40 µg.m-3

0,8 µg.m-3

0,006 µg.m

-3

0,04 ng.m

Horoměřice

8,0 µg.m-3

2,00 µg.m-3

2,7 µg.m-3

0,040 µg.m

-3

0,20 ng.m

Suchdol

1,2 µg.m-3

0,35 µg.m-3

1,5 µg.m-3

0,012 µg.m

-3

0,04 ng.m

-3
-3
-3
-3

Suspendované částice
Výskyt zvýšených koncentrací suspendovaných částic v ovzduší je obecně spojován s výskytem
respiračních chorob (kašel, bronchitida), snížením funkce plic, kardiovaskulárními nemocemi a
dle některých podkladů i s astmatem. Pro chronickou expozici uvádí WHO směrnou hodnotu
průměrné roční koncentrace PM10 ve výši 20 µg.m-3 a částic PM2,5 ve výši 10 µg.m-3.
Z vyhodnocení imisního pozadí vyplývá, že pětileté průměry ročních koncentrací částic PM10
v zájmovém území činí 24,1 – 25,7 µg.m-3, u částic PM2,5 pak 17,0 – 18,0 µg.m-3. Z provedeného
vyhodnocení vyplývá, že v celém výpočtovém území se již ve výchozím stavu pohybují
koncentrace nad hranicí směrné hodnoty WHO, a to pro obě hodnocené frakce suspendovaných
částic.
Na základě hodnocení (příloha B.5) lze konstatovat, že změny v míře zdravotního rizika vyjádřené
jako kojenecká úmrtnost (imisní zátěž PM10) se pohybují nejvýše na hranici jedné deseti tisíciny
nového případu v celé dotčené populaci. V případě úmrtnosti u dospělých nad 30 let se změna
pohybuje nejvýše na úrovni setiny nového případu. Ačkoliv se ukazuje, že hodnocený záměr
způsobí nárůst zdravotního rizika, jedná se o hodnoty pouze statistické, a to výrazně pod hranicí
nového případu. I další hodnocené ukazatele jsou povětšinou pod statistickou hranicí jednoho
nového případu, pouze s výjimkou dnů s omezenou aktivitou a dnů s pracovní neschopností, kde
se nárůst pohybuje v jednotlivých stavech na úrovni jednotek, nejvýše 10,3. V obou případech se
jedná o stanovení účinků na základě vztahů zařazených projektem HRAPIE do skupiny B, tzn.
o vztahy s vyšší nejistotou výpočtu.
I přesto, že u závažnějších účinků byl vypočten nárůst pod hranicí jednoho případu v dotčené
populaci, bude třeba v navazující přípravě záměru navrhnout opatření ke snížení vlivů záměru na
imisní zátěž nejvíce dotčených částí obytné zástavby.
V období po roce 2040 lze očekávat výskyt zvýšeného rizika z chronické expozice částicím PM10 i
PM2,5 v celém zájmovém území. Jedná se však o vliv celkových koncentrací bez vyhodnocení
samostatného příspěvku záměru.
Oxid dusičitý
Z chronických účinků NO2 jsou nejčastěji popisovány strukturální plicní změny a zvýšení
vnímavosti vůči bakteriím a virovým infekcím.
Z vyhodnocení imisního pozadí vyplývá, že pětileté průměry ročních koncentrací oxidu dusičitého
v zájmovém území činí 13,9 – 22,1 µg.m-3. Z vyhodnocení v podkladové rozptylové studii vyplývá,
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že ve výchozím stavu nebude v žádné části výpočtové oblasti překročena směrná hodnota dle
WHO.
Na základě hodnocení (příloha B.5) lze konstatovat, že u míry zdravotního rizika vyjádřené jako
úmrtnost u dospělých byla vypočtena změna nejvýše na hranici jedné setiny nového případu na
celou dotčenou populaci. V případě hospitalizace s respiračními chorobami a prevalence
bronchitidy u dětí byl vypočten nárůst míry rizika statisticky také výrazně pod hranicí jednoho
nového případu v dotčené populaci.
Pro vyhodnocení akutní expozice NO2 je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází ke vzniku
zdravotního rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové koncentrace ve výši
200 µg.m-3. Jak vyplývá z výsledků rozptylové studie, není třeba očekávat v celém zájmovém
území koncentrace nad hranicí směrné hodnoty ani ve stavu se záměrem. Vlivem provozu
záměru tedy není třeba v žádné části výpočtové oblasti očekávat výskyt zvýšeného rizika z akutní
expozice NO2.
V období po roce 2040 lze očekávat, že krátkodobé i roční koncentrace NO2 se budou v celém
zájmovém území pohybovat pod hranicí směrné hodnoty WHO, výskyt zvýšeného zdravotního
rizika se tak nepředpokládá.
Benzen
Benzen je prokázaný humánní karcinogen. V rámci vyhodnocení byla použita hodnota
jednotkového rizika stanovená WHO ve výši 6 × 10-6 (µg.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že
koncentrace benzenu 1 µg.m-3 zvyšuje (při celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko incidence
leukémie o 6 případů na 1 milion osob. Neexistuje tedy bezpečná mez. Evropská a česká
legislativa tyto skutečnosti respektuje s tím, že pro účely ochrany zdraví obyvatel musela být
přijata určitá dlouhodobá (roční) limitní hodnota, která by v podstatě vyjádřila ještě přijatelnou
(referenční) mez karcinogenního rizika. Dle dostupných podkladů a v souladu s informacemi
Státního zdravotního ústavu je doporučeno uvažovat nejvyšší přijatelné hodnoty v řádu 10-6.
Z vyhodnocení imisního pozadí vyplývá, že pětileté průměry ročních koncentrací benzenu
v zájmovém území činí 1,1 – 1,3 µg.m-3. Hodnotě 1,5 µg.m-3 odpovídá míra karcinogenního rizika
9,0 × 10-6. Jedná se tedy o hodnoty na hranici přijatelné míry rizika. I v nejvíce ovlivněné části
zástavby je změna zdravotního rizika nevýznamná ve smyslu ohrožení zdraví, zvýšení výskytu
leukémie je několik řádů pod hranicí nového případu.
V období po roce 2040 lze očekávat výskyt koncentrací benzenu v pásmu přijatelné míry rizika v
celém zájmovém území.
Benzo[a]pyren
Pro vyhodnocení rizika z expozice B[a]P byla použita hodnota jednotkového rizika stanovená
WHO pro celoživotní expozici ve výši 87 × 10-6 (ng.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace
benzo[a]pyrenu v 1 ng.m-3 zvyšuje (při celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko výskytu
rakoviny o 87 případů na milion osob. Nejvyšší přijatelné riziko je opět uvažováno v řádu 10-6.
Z vyhodnocení imisního pozadí vyplývá, že pětileté průměry ročních koncentrací benzo[a]pyrenu
v zájmovém území činí 1,0 – 1,5 ng.m-3. To již odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika.
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Úroveň přijatelného rizika v řádu 10-6 by byla dosažena již při koncentraci na úrovni 0,1 ng.m-3
nebo nižší, což je hodnota překročená na všech měřicích stanicích v ČR.
Jak ukazují výsledky, v nejvíce dotčených částech obytné zástavby se nárůst zdravotního rizika již
pohybuje nad hranicí přijatelného rizika. Jedná se o oblast Horoměřic. Ačkoliv se výskyt nových
případů rakoviny pohybuje několik řádů pod hranicí jednoho případu, bude nutné se v navazující
přípravě záměru zabývat navržením patřičných opatření pro snížení dopadů stavby na obyvatele.
V případě Horoměřic je však situace způsobena zejména nevhodným umístěním obytných domů
do blízkosti dlouhodobě plánované komunikace.
V období po roce 2040 lze očekávat výskyt zvýšeného rizika z chronické expozice benzo[a]pyrenu
v celém zájmovém území. Jedná se však o vliv celkových koncentrací, příspěvek samotného
záměru nebyl v podkladové rozptylové studii hodnocen.
Shrnutí
Ze sledovaných znečišťujících látek je ve výpočtové oblasti nutno očekávat již ve výchozích
stavech zvýšené riziko z expozice částicím PM10, PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Koncentrace benzenu
se budou pohybovat na hranici přijatelné míry rizika a průměrné roční i hodinové koncentrace
NO2 pod hranicí směrné hodnoty WHO.
Vlivem realizace navrženého záměru je možno očekávat zvýšení imisní zátěže v přilehlých
částech obytné zástavby. V případě oxidu dusičitého není třeba očekávat překročení směrné
hodnoty WHO pro krátkodobé ani roční koncentrace. V případě benzenu byl vypočten nárůst
zdravotního rizika hluboko pod hranicí nového případu výskytu leukémie a nebude to zvýšení
významné ve smyslu ohrožení zdraví.
Výraznější nárůst rizika byl zaznamenán v několika lokalitách v případě prachových částic a
benzo[a]pyrenu. Jedná se zejména o okrajovou část Horoměřic, vždy se jedná o několik
jednotlivých objektů. Ačkoliv bylo zvýšení zdravotního rizika vypočteno pod hranicí jednoho
nového případu úmrtnosti a výskytu rakoviny, je třeba v navazující přípravě záměru vyhodnotit
opatření pro snížení dopadu na kvalitu ovzduší.
•

Vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví - hluk

Základním podkladem pro hodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví z hlediska hluku je studie
Posouzení vlivů na veřejné zdraví - hluk (EKOLA group, s.r.o., vypracovala RNDr. Libuše
Bartošová, držitelka osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné
zdraví MZd), která je přílohou B.4 oznámení. Posouzení vlivu hluku ze silniční dopravy je
provedeno v podrobnosti odpovídající podkladové Hlukové studii (příloha B.2) - formou
komentáře na základě očekávaných emisních hladin akustického tlaku v charakteristických
vzdálenostech od posuzovaných komunikací a příspěvků záměru k celkové akustické situaci.
Vyhodnocení vlivů hluku na veřejné zdraví bylo shodně s akustickým posouzením provedeno
v katastrálních územích.
Mezi nepříznivé účinku hluku dle WHO a EEA patří poškození sluchového aparátu, zhoršení
komunikace řeči, nepříznivé ovlivnění spánku, ovlivnění kardiovaskulárního systému, poruchy
duševního zdraví, nepříznivé ovlivnění výkonnosti, obtěžování hlukem.
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Vlivem zprovoznění SOKP 518 lze v hodnocených k. ú. očekávat změnu akustické situace
z provozu silniční dopravy v území a v důsledku toho ovlivnění míry případných nepříznivých
účinků hluku na veřejné zdraví.
Ke zlepšení akustické situace a tedy předpokládanému snížení míry nepříznivých účinků hluku
dojde u obyvatel objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací, u kterých dochází vlivem
zprovoznění SOKP 518 ke snížení dopravní zátěže, např. ulice Hrdinů, Únětická, Evropská,
K Tuchoměřicům a Kamýcká západně od přivaděče Rybářka. Naopak např. u ulic Revoluční,
Suchdolská, Kamýcká východně od přivaděče Rybářka a u SOKP 517 lze očekávat zhoršení
akustické situace a s tím související navýšení míry nepříznivých účinků hluku z dopravy u
exponovaných obyvatel. Ke zhoršení akustické situace a s tím souvisejícímu navýšení míry
nepříznivých účinků hluku z dopravy dále dojde zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované
směrem k SOKP 518 a zároveň nejsou situovány v blízkosti stávajících pozemních komunikací,
které jsou významně zatíženy (např. zástavba v ulici K Vodárně, Kolmá, Rabochova, Budislavova).
Na základě dostupných podkladů lze konstatovat, že již ve stávajícím stavu a výhledovém stavu
bez záměru jsou obyvatelé stávající zástavby situované v okolí posuzovaných komunikací
zpravidla exponováni hladinami nad prahovými hodnotami pro nepříznivé účinky hluku ze silniční
dopravy. Je nutné zajistit, aby realizací záměru nedocházelo k dalšímu významnému navýšení
této zátěže.
Podrobná analýza vlivu hluku na veřejné zdraví a posouzení míry těchto účinků z hlediska
ovlivnění zdraví exponovaných obyvatel a posouzení akceptovatelnosti těchto změn z hlediska
vlivu na veřejné zdraví bude možné až na základě podrobného akustického posouzení a
vyhodnocení v imisních místech, tedy v chráněném venkovním prostoru staveb v dotčených
územích. Pro hodnocená katastrální území se doporučuje v navazující přípravě záměru detailně
prověřit akustickou situaci a návrh protihlukových opatření na základě podrobného vyhodnocení
v imisních místech a na základě těchto podkladů zpracovat podrobnou analýzu vlivu hluku na
veřejné zdraví.
D.1.1.2 Ovlivnění faktorů pohody
Narušení faktorů pohody je závažným vlivem dopravy na obyvatelstvo v blízkosti komunikací.
Některé jedince mohou i podlimitní hodnoty (hluk) obtěžovat, narušení faktoru pohody nelze
kvantifikovat. U zvláště citlivých lidí může situace v okolí nové komunikace navodit pocity
diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrážděnosti, duševního stresu a napětí. Psychická zátěž je
významným stresovým faktorem, který se dále promítá do celkového zdravotního stavu jedince.
Psychická zátěž a vyvolaný stres jsou individuálními reakcemi organizmu na faktory prostředí a
psychická odezva nemusí být v přímé závislosti na intenzitě podnětu. Proto lze očekávat velmi
vysokou variabilitu v citlivosti mezi jedinci v populaci, která vyplývá z genetických dispozic,
momentálního zdravotního stavu, osobního přístupu ke stavbě atd. To také vylučuje možnost
jednoznačně kvantifikovat nebo normovat psychickou zátěž. Můžeme pouze vytipovat hlavní
rizikové faktory a snažit se je minimalizovat.
Na pohodu obyvatel budou působit jednak vlivy trvalé, tj. změna dopadů v důsledku provedení
záměru a provozu na něm, jednak vlivy dočasné během realizace záměru.
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Výstavba
V průběhu výstavby bude ovlivnění faktorů pohody pro obyvatele nejbližší zástavby (viz Tab. 47)
po přechodnou dobu velmi znatelné, zatěžující.
• V trase ve volné krajině, tedy v úseku od ZÚ po km 36,1 se jedná jen o několik ojedinělých
obytných objektů (v km 31,3, 32,1 či v km 34,8). V bezprostřední blízkosti ke stavbě leží
okrajová zástavba rodinných domů na východním okraji Horoměřic.
• Realizace MÚK Suchdol přinese citelné dočasné zhoršení faktorů pohody obyvatel přilehlé
zástavby části Suchdol – Výhledy.
• Dále je trasa vedena Městskou částí Praha – Suchdol tunelem přes zahrádkářskou osadu a
zarůstající louky jen s ojedinělými obytnými objekty (č.p. 421 a 759, č.p. 692 a 532).
Výstavbou však budou rušeni obyvatelé všech okolních objektů přímo orientovaných do
prostoru stavby. Stejně tak objekty v okolí MÚK Rybářka (např. v ul. U Roztockého háje, Nad
Mohylou) a při ulici Na Rybářce, ul. Suchdolská, podél nichž je vedena trasa Přivaděče
Rybářka, případně také při ul. Kamýcká.
Obyvatelé v přilehlých lokalitách budou obtěžováni zejména hlukem a prašností a to z činností
nejen v prostoru záměru (zemní práce, přesun hmot, výstavba mostů, MÚK, tunelů) či v jeho
blízkosti (nutné přeložky komunikací), ale také přesunem materiálů mimo stavbu. Ojediněle tak
může docházet i k vyššímu výskytu a pocitům rozmrzelosti místních obyvatel,
a to především v době nejhlučnějších fází výstavby, např. v etapě zemních prací.
Činnost na stavbě je proměnná v čase a nepříznivé dopady se v průběhu výstavby mění
podle prováděných prací a vzdálenosti od zástavby. Minimalizování těchto vlivů bude záležitostí
navržených zásad organizace výstavby a jejich dodržování zhotovitelem. Zařízení staveniště musí
být umístěna s ohledem na zástavbu (zejména obytnou). Bude nutné dodržovat obecně platné
podmínky pro období výstavby. Pro snížení negativních vlivů je kromě organizačních opatření
nutné používání méně hlučných strojů, udržování strojového parku v řádném stavu, snižování
prašnosti kropením a očišťováním vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace, minimální
narušení stávajících komunikací. Obyvatelé nejbližších situovaných obytných domů budou
seznámeni s délkou a charakterem jednotlivých etap výstavby. Budou-li ovlivnění občané
dostatečně informování o účelu a smyslu rušivé činnosti, pak jejich reakce bude příznivější a
minimalizuje se takto vznikající stres a nepohoda. Zároveň bude určena kontaktní osoba, na
kterou se občané budou moci obrátit.
Významným rušivým aspektem bude doprava vytěžené zeminy a materiálů na stavbu.
Zásady organizace výstavby nejsou v této fázi zpracovány. ZOV navrhnou harmonogram prací
tak, aby doprava přes zastavěná území byla vedena pouze v nejnutnějším rozsahu
Právě v prostoru Suchdola přinese výstavba záměru nejzávažnější vlivy na obyvatelstvo. Proto
jsou kromě výše uvedených obecně uplatňovaných opatření za účelem maximální eliminace
nepříznivých vlivů na obyvatelstvo dále navržena a v technickém návrhu stavby zapracována
opatření s využitím nejmodernějších technologií. Mezi nejzásadnější patří:
1) Progresivní stavební technologie tunelových úseků pomocí podzemních stěn (systém „cut
and cover“) umožní výrazné zkrácení přímého vlivu výstavby tunelů na obyvatelstvo. Na
povrchu terénu proběhnou pouze přípravné práce, výkop pouze do úrovně stropu
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budoucího tunelu, realizace podzemních stěn, betonáž stropní desky, zásypy a konečné
úpravy terénu. Veškeré další stavební práce včetně montáže technologického vybavení
tunelů budou následně probíhat pod již hotovou stropní deskou a budou vidět („obtěžovat
okolí“) pouze v místě přístupu na staveniště. Proces výstavby na povrchu se všemi svými
nepříznivými vlivy (zejména hluková a rozptylová situace, rušení pohody) je značně
minimalizován. Na povrchu může být v co nejkratší době obnoven běžný provoz a ukončena
nejvíce obtěžující fáze výstavby, zatímco pod stropní konstrukcí dále probíhá těžba a další
stavební práce. Takto zvolená technologie výstavby minimalizuje negativní účinky
stavebních prací jak plošně a časově, tak i svou intenzitou.
V Technické studii [1] je pro výstavbu tunelových úseků pojednána také v minulosti
navržená původní technologie výstavby (dočasná stavební jáma tvořená svahováním
v kombinaci s kotveným záporovým pažením), která umožňuje zasypání jámy až po ukončení
hrubé realizace stavby tunelu. S ohledem na maximální snahu eliminovat negativní vlivy
výstavby na obyvatele se tento postup výstavby nedoporučuje dále sledovat.
2) Možnost přesunu vytěžené nadbytečné zeminy pomocí systému štol a šachty z horních
partií Suchdola k řece Vltavě a následné využití lodní přepravy. Nákladní doprava po
silniční síti by v případě využití lodní dopravy byla eliminována na nutné minimum.
Pro další snížení negativních vlivů na obyvatele spojených s přepravou nadbytečné zeminy a
ornice se v navazující PD doporučuje prověřit možnosti maximálního využití v místě stavby –
např. vhodné terénní úpravy v okolí záměru či v nadloží tunelů, ozeleněné protihlukové valy,
rozprostření ornice (případně i zeminy) na okolní zemědělské plochy (v souladu s požadavky
příslušného orgánu ochrany ZPF a vlastníky pozemků) aj.
Při přijetí navržených opatření lze dosáhnout vysoké míry eliminace hlukového zatížení a emisí
škodlivin do ovzduší s celkovým dopadem na snížení míry negativního vnímání obyvateli. Přesto
však bude výstavba svým rozsahem dočasně znamenat velmi znatelné narušení pohody pro
obyvatele objektů přímo orientovaných do prostoru stavby.
Vlivy výstavby odpovídají významu a rozsahu stavby. Jsou vztaženy na časově omezené
období, při dodržení navržených opatření budou akceptovatelné.
Provoz
Obyvatele ovlivněné provozem záměru lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinu představuje
obyvatelstvo zástavby situované do nejbližšího okolí záměru, kde se míra vlivů bude přímo
odvíjet od polohy jednotlivých objektů vůči záměru. Druhou skupinu představuje obyvatelstvo
zástavby situované podél stávající silniční sítě, na níž dojde zprovozněním záměru ke změně
dopravního zatížení (viz úvod této kapitoly).
U veškeré zástavby přímo orientované k hlavní trase SOKP 518, která bude vedena dnes
klidovými oblastmi bez výraznějších rušivých vlivů, nastane přivedením vysoce frekventované
komunikace významné zhoršení stávajících poměrů s přímým negativním dopadem na ovlivnění
faktorů pohody obyvatel. Tyto vlivy však lze ze značné míry eliminovat přijetím adekvátních
opatření, které vhodně začlení novou komunikaci do okolní krajiny a změkčí její technicistní a
dynamický ráz. Jedná se o vhodné terénní a vegetační úpravy. Zeleň přispívá k celkové estetice
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nové stavby a ovlivňuje tak její vnímání člověkem. Vliv zeleně na psychiku je studiemi
dokladován uklidňující schopností barev zelených odstínů, proměnlivostí během roku apod.
1) Terénní úpravy, protihlukové valy, ozelenění – vizuální odclonění frekventované komunikace
a její kompoziční začlenění do okolní krajiny přináší vysokou míru eliminace negativního
pocitového vnímání.
2) Protihlukové valy, protihlukové stěny – zajistí nejen plnění legislativních limitů, ale zároveň
eliminace hlukové zátěže přímo úměrně snižuje rušivé vlivy nové komunikace (zvukové
vnímání).
3) Ozelenění, vegetační doprovody – eliminace škodlivin z automobilového provozu do ovzduší
snižuje negativní vnímání nové komunikace (pachové vnímání). Zeleň je schopna ovlivňovat
hygienu a mikroklima prostředí.
Ke zlepšení faktorů pohody dojde u obyvatel podél stávající komunikační sítě, na níž po realizaci
záměru dojde k významnému snížení dopravní zátěže (rozsáhlé území MČ Praha 6 - např. ul.
Evropská, podrobněji viz příloha B.1 a kap. B.II.5), kde jsou s ní obytné objekty či objekty
občanské vybavenosti v bezprostředním vizuálním, zvukovém, pachovém a pocitovém kontaktu.
V těchto lokalitách bude eliminován také významný dělící charakter těchto komunikací.
D.1.1.3 Vlivy na řidiče, dopravní nehody
Riziko dopravních nehod, včetně závažných důsledků ve formě lehkých i těžších úrazů
a úmrtí, patří k nejčastějším rizikům, která člověk při své činnosti podstupuje. Kvalita dopravních
cest význačnou měrou ovlivňuje dopravní nehodovost i počty osob zraněných osob při
nehodách.
Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu za účelem snížení počtu nehod, zraněných osob a
úmrtí na silniční síti má nezastupitelné místo právě výstavba dálnic, přičemž SOKP 518 je v
souvislosti s novelou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, s účinností od 1. 1. 2016
zařazen jako dálnice D0. Základním aspektem dálnic zvýšení bezpečnosti provozu je fyzické
oddělení protisměrných jízdních pásů, které prakticky eliminuje možnost vzniku čelních srážek
vozidel. Dalším aspektem je vyloučení všech úrovňových křížení s jinými pozemními
komunikacemi a železničními tratěmi. Minimální možné vzdálenosti MÚK jsou stanoveny
technickými předpisy.
Nerealizace záměru a setrvání nulové varianty přináší četné negativní dopady. Bez existence
SOKP nemůže celoměstský dopravní systém (radiálně-okružní) fungovat. Absence chybějících
úseků SOKP má za následek každodenní kongesce páteřních komunikací na území Hlavního
města Prahy a při dopravní nehodě často i dopravní kolaps. Negativně se projevuje na zatížení
komunikační sítě v silně urbanizovaných oblastech hlavního města. Konkrétně absence
severozápadního úseku SOKP se negativně projevuje přitížením významných úseků komunikací
v městských částech Praha 6, Praha 7 a Praha 8. Navrhovaný záměr bude mít na řidiče oproti
nulové variantě tyto jednoznačně pozitivní vlivy:
-

Aktivní varianta výrazně přispěje k zajištění fungujícího celoměstského dopravního radiálněokružního systému.

-

Zlepšení plynulosti a bezpečnosti provozu na páteřních komunikacích na území Hl. m. Prahy,
eliminace přetížení sítě místních komunikací.
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-

Převedení tranzitní dálkové dopravy, ochrana před nežádoucími průjezdy tranzitu a zbytným
dopravním zatížením městské komunikační sítě.

-

Vytvoření nového kapacitního propojení obou Vltavských břehů mezi mostem přes Vltavu
v Holešovicích a v Kralupech nad Vltavou.

-

Zlepšení psychické pohody řidičů a snížení stresové zátěže při průjezdu městem, eliminace
kongescí a časových zdržení a s tím spojených škod na zdraví a majetku osob.

S ohledem na bezpečnost provozu v tunelu Suchdol byl v technické studii optimalizován jeho
příčný profil se zohledněním výhodnějšího prostorového, statického i provozního řešení. Jedná
se o přemístění obou bočních chodeb do jednoho společného centrálního prostoru s podélným
kolektorem a kanálem vzduchotechniky. Takový příčný profil splňuje požadavky Integrovaného
záchranného systémy Středočeského kraje.
Z pohledu řidičů je nutno zmínit také objízdné trasy, které zajišťují propojení při přerušení
provozu na SOKP v případě mimořádných událostí (havárie, krátkodobé uzavírky). V současné
době jsou dálnice vybavovány s telematikou, která pomáhá řidiče informovat o aktuální situaci.
Je zřejmé, že provoz naroste především v bezprostřední blízkosti případných uzavírek, tj. na
přilehlých komunikacích, a dále pak na silnicích II. a III. třídy v blízkosti uzavírky.
Pro objízdné trasy by měl být v navazující přípravě záměru vypracován podrobný bezpečnostní
audit, jehož výsledkem bude vytipování lokálních objízdných tras i definování navržených
objízdných tras. Na tomto základě by měl vzniknout investiční záměr rekonstrukce objízdných
tras tak, aby byl dosažen alespoň minimální požadovaný bezpečnostní standard na těchto
trasách (příslušná technická a organizační opatření pro odstranění kritických míst, nejen
s ohledem na bezpečnost provozu, ale i s ohledem na eliminaci ohrožení pěších a cyklistů).
D.1.1.4 Dělící účinky, vlivy na rekreační aktivity
Dělící účinky bude záměr generovat od začátku úpravy po MÚK Suchdol (km 36,1), kde je trasa
vedena v zářezu přes zemědělské pozemky. Zde jsou podél hlavní trasy SOKP 518 navrženy
souběžné polní cesty. Dále prochází záměr přes MČ Suchdol tunelem, stejně jako převážná část
přivaděče Rybářka.
Nová trasa pozmění stávající systém, avšak zásadně nezhorší přístup na obhospodařované
pozemky ani nepřeruší obvyklé cesty a stezky obyvatelstva, využívané při krátkodobé rekreaci a
odpočinku. Jedná se zejména o polní cestu od Nebušic (les Hlásek) k lesnímu porostu Háj a polní
cestu od Nebušic (les Hlásek) k Horoměřicům, které jsou přes hlavní trasu převedeny nadjezdy.
Viz kap. D.1.5 (přístupnost pozemků).
Záměr tak bude představovat zejména pocitovou bariéru, přičemž míra jejího vyznění se bude
odvíjet od estetického řešení a zakomponování nové komunikace do krajiny. Čím větší pozornost
bude věnována vegetačním a terénním úpravám v jejím okolí za účelem eliminace technicistního
výrazu, tím méně rušivě bude obyvateli vnímána. Pocitově budou dělící účinky nejvíce
vnímatelné pro obyvatele okrajových (přilehlých) částí Přední Kopaniny, Horoměřic a Suchdola –
Výhledy, kteří jsou dnes navyklí na návaznost volné krajiny. Z pohledu volného přístupu pěších
do krajiny přinese záměr určité zhoršení, nebude se však jednat o limitující faktor.
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Pro pohyb pěších, cyklistů, zemědělské techniky apod. je navržena cestní síť, zajišťující
propojení do všech požadovaných směrů. Záměrem nebudou přerušeny žádné turistické trasy
ani cyklotrasy. Nadjezdy v km 32,037 a 33,901 (polní cesta K Háji a polní cesta V Oříškách)
zajišťují propojení Šáreckého údolí a lesa Hlásek, které tvoří celoměstsky významnou rekreační
oblast, s lesními celky na severu (Háj, údolí Kopaninského potoka, údolí Horoměřického a
Únětického potoka). Součástí portálu zahloubeného připojení Rybářka a MÚK Rybářka bude
návrh propojení pěších a cyklistických stezek směřujících k Vltavě údolím podél ul. Na Rybářce.
Významným přínosem záměru v součinnosti s navazující stavbou SOKP 519 bude zajištění nového
propojení obou Vltavských břehů pro silniční dopravu i pěší a cyklisty, které v současné době
(resp. nulové variantě) v severní části Prahy významně chybí. Propojení pro pěší a cyklisty je dnes
zajišťováno pouze přívozy přes Vltavu v Podbabě a Sedlci. Stávající silniční mosty přes Vltavu
v Holešovicích (ř. km cca 47,0) a v Kralupech nad Vltavou (ř. km cca 22,0) jsou vzdáleny 25,0 km
délky toku. Spojení pro pěší je v mezilehlém úseku umožněno pouze lávkou v Řeži (ř. km 32,2) či
přívozy v Libčicích nad Vltavou (ř. km 28,3), v Řeži-Úholičky (ř.km 33,2) a v Roztokách-Klecánky
(ř.km 37,4).
D.1.1.5 Sociální a ekonomické vlivy
Sociálně-ekonomické vlivy v období výstavby, dané vznikem řady pracovních příležitostí a
zvýšenou poptávkou po stavebních materiálech, nebudou určující, neboť tyto vlivy jsou
generovány každou stavbou obdobného rozsahu a charakteru. Jedná se o vlivy dočasné, počet
volných pracovních míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém
řízení, bez významného dopadu na sociálně-ekonomické poměry dotčeného území.
V období provozu lze sociální důsledky záměru uvažovat zejména ve vztahu k uživatelům SOKP,
kdy převedením dopravy ze stávající komunikační sítě dojde ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti
dopravy, s očekávaným značným vlivem na kvalitu dopravy a časovou úsporu, zejména na území
města. V pásmu aglomerace lze tyto úspory předpokládat již méně patrné.
Vlivem zprovoznění severozápadního segmentu SOKP je v DIP prognózován nárůst dopravního
výkonu o cca 770 tis. vozokilometrů za den, což představuje nárůst o 1,9 % na celém
modelovaném území Prahy a aglomeračního pásma. Z tohoto množství přibližně 2/3 připadají na
nové příležitosti a propojení (v současném stavu cestující cestu mezi severozápadem a
severovýchodem města kvůli špatnému spojení nevykoná a hledá si cíl své cesty jinde) a 1/3
připadá na přesun jízd mezi stejnými zdroji a cíli na výhodnější trasu (rychlejší, ale delší) po
nadřazené komunikaci, tedy žádoucí přesun dopravního výkonu z ostatních ulic na nadřazenou
komunikační síť.
Z ekonomického hlediska bude záměrem přínosem pro řidiče, kdy realizace a zprovoznění úseku
nové moderní dálniční stavby povede k úspoře času a pohonných hmot.
D.1.1.6 Návrh opatření
Navržená opatření jsou vztažena zejména pro období výstavby tak, aby výstavbou generované
negativní vlivy byly co nejvíce minimalizovány. Opatření pro eliminaci hlukové a rozptylové
zátěže jsou uvedena v kap. D.1.2 a D.1.3.
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Zásady organizace výstavby zapracují obecně platná pravidla pro minimalizaci nepříznivých
vlivů výstavby na obyvatelstvo (viz také návrh opatření v kap. D.1.2 a D.1.3).
Zásady organizace výstavby navrhnou harmonogram prací tak, aby doprava materiálu a
zemin v období výstavby byla přes zastavěná území vedena pouze v nejnutnějším rozsahu.
Návrh umístění ploch zařízení staveniště bude proveden s ohledem na zástavbu.
V navazující PD dále sledovat pouze jednu variantu technologie výstavby – a to
s progresivním využitím podzemních stěn a optimalizovaným uspořádáním příčného profilu
v souladu s požadavky bezpečnostních složek (HZS, IZS).
Vypracovat bezpečnostní audit pro objízdné trasy, jehož výsledkem bude vytipování
lokálních objízdných tras a definování navržených objízdných tras s návrhem opatření pro
dosažení alespoň minimálního bezpečnostního standardu na těchto trasách.
Pro další snížení negativních vlivů na obyvatele spojených s přepravou nadbytečné zeminy a
ornice v období výstavby se v navazující PD doporučuje prověřit možnosti maximálního
využití v místě stavby – např. vhodné terénní úpravy v okolí záměru či v nadloží tunelů,
ozeleněné protihlukové valy, rozprostření ornice (případně i zeminy) na okolní zemědělské
plochy (v souladu s požadavky příslušného orgánu ochrany ZPF a vlastníky pozemků) aj.
Pro snížení negativního vizuálního i hlukového působení záměru na obyvatele navrhnout
vegetační úpravy a případné terénní úpravy na základě architektonické studie, která bude
řešit estetické vyznění stavby s cílem krajinotvorného a rekreačního začlenění záměru.
Návrh vegetačních úprav provést se zohledněním požadavků na realizaci kompenzačních
opatření pro snížení vlivu na kvalitu ovzduší.
Dílčí závěr kapitoly D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Výstavba i provoz záměru budou při dodržení navržených opatření generovat nepříznivé vlivy na
přijatelné úrovni. Tyto vlivy budou vztaženy zejména na obyvatele v nejbližším okolí záměru,
dopady jeho zprovoznění se však promítnou i do širšího území přímo úměrně ovlivnění
dopravního zatížení stávající komunikační sítě. V souhrnu lze očekávat převládající pozitivní vlivy,
dané zlepšením dopravní situace na území Hlavního města Prahy. Přínosy spojené s převedením
tranzitní dopravy na novou dálniční komunikaci převažují nad zápory spojené s vedení nové
komunikace dnes relativně klidovým územím. Rozsah zasaženého obyvatelstva, pro které
představuje realizace záměru přínos, navíc bezpečnost a plynulost provozu – řidiči, je větší, než
počet obyvatel, pro které bude mít záměr negativní důsledky. Negativní vlivy se budou
projevovat zejména lokálně v nejbližším okolí záměru a to zejména v rovině pocitového vnímání
nové komunikace. Při přijetí navržených opatření se neočekávají nepřijatelná rizika na veřejné
zdraví, což bude potvrzeno na základě podrobných analýz v dokumentaci EIA.
Významné a velmi citelné budou dočasné vlivy na obyvatele nejbližší zástavby generované
výstavbou záměru. Při přijetí navržených opatření lze dosáhnout vysoké míry eliminace
hlukového zatížení, částečně i emisí škodlivin do ovzduší, a snížit rozsah negativního vnímání
záměru obyvateli na přijatelnou míru.
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D.1.2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA
D.1.2.1 Vlivy na ovzduší
Z průměrných hodnot koncentrací za období 2013 – 2017 poskytovaných ČHMÚ vyplývá, že
v širším území záměru nedochází vyjma benzo[a]pyrenu k překračování imisních limitů
znečišťujících látek vyhlášených pro ochranu zdraví lidí (stanovuje příloha č. 1 k zákonu č.
201/2012 Sb). v platném znění – viz Tab. 31.
Období výstavby
Lze očekávat ovlivnění kvality ovzduší v důsledku samotné stavební činnosti a v důsledku
navýšení dopravy po veřejných komunikacích využívaných jako přepravní trasy pro nákladní
dopravu vyvolanou stavbou či jako objízdné trasy. V období výstavby bude dočasným zdrojem
znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště, kde bude docházet k produkci znečišťujících látek
z provozu stavebních strojů a ke vzniku sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů a
při nakládání se sypkými materiály. Dalším zdrojem znečišťování budou pohyby nákladních aut
po okolních komunikacích. Tyto zdroje budou po časově omezenou dobu poměrně významně
působit na své nejbližší okolí.
Podrobnější vyhodnocení bude provedeno v navazující přípravě záměru na základě
vypracovaného projektu ZOV. Dále uvedené předběžné hodnocení vychází ze znalostí organizace
výstavby dálničních staveb obdobného rozsahu a významu.
Za rozhodující zdroj znečišťující ovzduší lze považovat zemní práce, které tvoří podstatnou část
objemu všech stavebních prací, a pokládku živičných povrchů. Do ovzduší při nich budou
emitovány především prachové částice. Významný podíl na celkové prašnosti bude mít
resuspenze prachových částic (sekundární prašnost) způsobená opětovným zvířením již jednou
usazené látky. Její objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je zrnitostní
složení zemin na staveništi a především průběh počasí (rychlost větru, vlhkost vzduchu).
Nejvyšších koncentrací resuspendované prašnosti bude dosahováno při vyšších rychlostech
větru.
Dalšími zdroji znečišťujícími ovzduší budou pojezdy obslužné staveništní dopravy po stávající
silniční síti (liniové zdroje) a pohyb mechanizace na staveništi (plošný zdroj).
Nejvýraznější dopady zhoršení kvality ovzduší bude mít realizace záměru v místech, kde prochází
v blízkosti zástavby. V prvním úseku od ZÚ po cca km 36,0 (MÚK Suchdol) bude záměr realizován
prakticky mimo území s chráněnou zástavbou, vyjma úseku km 35,1 – 35,3, kde se přibližuje
k zástavbě Horoměřic v ul. Revoluční, a solitérního objektu č.p. 108 v km 31,4.
Od MÚK Suchdol se bude záměr dotýkat území MČ Suchdol, kde budou realizovány velmi
rozsáhlé stavební práce na tunelu Suchdol a Rybářka. Nejvíce budou ovlivněny objekty přímo
orientované ke koridoru stavby a dále objekty podél komunikací využívaných jako příjezdové
trasy obslužné staveništní dopravy. Proto jsou v samotném návrhu stavby již zahrnuty opatření
k maximální eliminaci negativních vlivů výstavby. Jak již bylo v kap. B.I.6 uvedeno, je výstavba
tunelů navržena progresivní stavební technologií pomocí podzemních stěn. Na povrchu může být
v co nejkratší době obnoven běžný provoz a ukončena nejvíce obtěžující fáze výstavby, zatímco
pod stropní konstrukcí dále probíhá těžba a další stavební práce. Pro minimalizaci zatížení
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stávající komunikační sítě obslužnou staveništní dopravou umožňuje technické řešení stavby
využití lodní dopravy.
Další opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů výstavby budou specifikována
v navazující dokumentaci EIA. Dále budou reflektovány požadavky stanovené Metodikou pro
stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a stanovení opatření ke snížení
vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 [73]. Uvedená metodika byla
vypracována v souladu s opatřeními uvedenými v dokumentu Program zlepšování kvality
ovzduší, v části věnované stavebním činnostem.
V souhrnu lze konstatovat, že výstavba záměru představuje dočasný zdroj znečišťující ovzduší,
který bude po časově omezenou dobu poměrně významně působit na své okolí. Aby tyto vlivy
byly eliminovány na přijatelnou úroveň, je nutno kromě již navržených opatření zapracovaných
v samotném technickém návrhu záměru zajistit plnění dalších ochranných opatření (budou
specifikována v navazující přípravě záměru).
Období provozu
Provozem předkládaného záměru vznikne v zájmovém území zcela zásadní nový zdroj znečištění
ovzduší. Liniovým zdrojem znečištění ovzduší bude hlavní trasa SOKP 518 a trasa přivaděče
Rybářka, tedy automobilová doprava, která produkuje vzhledem k charakteru spalovaných
pohonných hmot široké spektrum emisí. Mezi plošné zdroje jsou řazeny portály tunelů (Suchdol
a Rybářka). Výduchy odvětrání tunelů tvoří bodové zdroje emisí.
Záměr je navržen v souladu s principy definovanými Programem zlepšování kvality ovzduší –
Aglomerace Praha (MŽP, 2016). Kapitola E.3 tohoto programu definuje opatření ke snížení emisí
a ke zlepšení kvality ovzduší. Ve vztahu k hodnocenému záměru jsou relevantní opatření v kap.
E.3.1 Opatření ke snížení vlivu silniční dopravy na úroveň znečištění ovzduší, z nichž lze jmenovat
opatření: - AB1 – Realizace páteřní sítě kapacitních komunikací pro automobilovou dopravu
- AB15 – Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu
- AB16 – Úklid a údržba komunikací
- AB17 – Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně
Pro účely tohoto oznámení byla zpracována rozptylová studie (příloha B.3). Ve studii je
porovnávána výhledová imisní situace v zájmovém území v hodnocených scénářích. Jako
modelové imisní veličiny jsou v této studii zpracovány reprezentativní veličiny pro vyhodnocení
vlivů automobilové dopravy na kvalitu ovzduší:
-

průměrné roční a maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého,

-

průměrné roční koncentrace benzenu,

-

průměrné roční a maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10,

-

průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5

-

a průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu.

Celkovou imisní situaci v zájmovém území není na základě dostupných dat možné odhadnout,
proto byl do výpočtu zahrnut pouze příspěvek automobilové dopravy ve výpočtové oblasti a ve
výpočtech není zohledněno imisní pozadí. Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve
vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou
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pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny přílohou č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší, v platném znění. V případě krátkodobých (hodinových či denních) koncentrací je vedle
výše limitu stanoven i tolerovaný počet překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Tab. 49: Imisní limity hodnocených znečišťujících látek pro ochranu zdraví
Znečišťující látka
NO2
Benzen
PM10
PM2,5
Benzo[a]pyren
*)

Doba průměrování
1 kalendářní rok
1 hodina
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok
24 hodin
1 kalendářní rok
1 kalendářní rok

Imisní limit
[µg/m3]
40
200
5
40
50
25 /20 *)
0,001

Přípustná četnost překročení za
kalendářní rok
18
35
-

-3

Platnost imisního limitu 20 µg.m od 1. 1. 2020.

Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že
zdroje jsou v provozu současně a dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně
modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta, která
je spojena s nejvyšší koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a meteorologických
podmínek nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se ale může jednat
o kombinaci, která se v daném místě vyskytuje opakovaně.
Při hodnocení imisního pozadí dále v textu je nutno brát v úvahu, že toto imisní pozadí již
zahrnuje i dopravu po stávající komunikační síti. Tedy prostý součet vypočtených příspěvků a
pětiletých průměrů je na straně bezpečnosti.
Podrobné výsledky pro jednotlivé scénáře jsou uvedeny v příloze B.3. Dále v textu jsou shrnuty
vlivy realizace záměru v roce 2030 oproti nulové variantě (pro aktivní variantu jsou uváděny
rozdílové hodnoty, kdy příspěvky záměru jsou z pohledu nejbližší obytné zástavby
nejmarkantnější u Horoměřic) a celková imisní situace v období 2040+ s vlivem provozu (je
hodnocen celkový příspěvek automobilové dopravy včetně záměru, kde jako nejvíce ovlivněná
zástavba vychází Přední Kopanina, neboť na znečištění se projevují i další komunikace, např. I/7).
• Imisní koncentrace NO2 - průměrná roční koncentrace
V aktivní variantě v roce 2030 je nejvyšší nárůst koncentrací podél úseku SOKP 518 vypočten na
úrovni okolo 4 µg.m-3, a to v úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl vypočten
zpravidla nárůst 2 – 3 µg.m-3. Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové části Horoměřic,
kde byl vypočten nárůst do 3 µg.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ jsou nejvyšší hodnoty vypočteny v okolí SOKP v místech křížení s D7
(MÚK Přední Kopanina), a to do 8 µg.m-3; nejvíce ovlivněnou obyt. zástavbou je Přední Kopanina,
kde byl vypočten příspěvek do 3 µg.m-3.
Při zohlednění imisního pozadí (viz kap. C.2.2) nejsou v žádné části zájmové lokality očekávány
hodnoty nad hranicí imisního limitu, a to ani ve výchozím stavu, ani ve stavu se záměrem. Provoz
záměru nezpůsobí překračování imisního limitu.
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• Imisní koncentrace NO2 - maximální hodinová koncentrace
Za souhry nepříznivých rozptylových podmínek a současné dopravní špičky byly v aktivní variantě
2030 vypočteny nejvyšší hodnoty v okolí portálu Suchdolského tunelu, a to do 80 µg.m-3.
V nejvíce ovlivněné zástavbě v okrajové části Horoměřic byl vypočten příspěvek okolo 50 µg.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ je nejvíce ovlivněnou obytnou zástavbou Přední Kopanina, kde byl
vypočten příspěvek do 40 µg.m-3.
Jak je zřejmé z vyhodnocení stávajícího stavu a z výše uvedených příspěvků automobilové
dopravy, není třeba v žádné části zájmové lokality očekávat hodnoty nad hranicí imisního limitu.
Provoz záměru nezpůsobí překračování imisního limitu.
• Průměrná roční koncentrace benzenu
V aktivní variantě v roce 2030 je nejvyšší nárůst koncentrací vypočten okolo 0,09 µg.m-3, a to
v úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl vypočten zpravidla nárůst o 0,02 –
0,06 µg.m-3. Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové části Horoměřic, kde byl vypočten
nárůst do 0,04 µg.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ je nejvíce ovlivněnou obytnou zástavbou Přední Kopanina, kde byl
vypočten příspěvek do 0,04 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny zejména v prostoru křížení
nejvíce zatížených komunikací (SOKP × D7) a to okolo 0,15 µg.m-3.
Uvedené příspěvky představují jen jednotky procent imisního limitu. I prostým součtem
vypočtených hodnot a imisního pozadí je zřejmé, že imisní limit nebude provozem záměru
překročen, v žádné části zájmové lokality není třeba očekávat hodnoty nad hranicí imisního
limitu.
• Průměrná roční koncentrace PM10
V aktivní variantě v roce 2030 je nejvyšší nárůst koncentrací podél úseku SOKP 518 vypočten na
úrovni okolo 15 µg.m-3, a to v úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl
vypočten zpravidla nárůst 5 – 10 µg.m-3. Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové části
Horoměřic, kde byl vypočten nárůst do 8 µg.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ je nejvíce ovlivněnou obytnou zástavbou Přední Kopanina, kde byl
vypočten příspěvek do 10 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v okolí SOKP (MÚK Přední
Kopanina) do 25 µg.m-3.
Jak je zřejmé z vyhodnocení stávajícího stavu a z výše uvedených příspěvků automobilové
dopravy, nelze zcela vyloučit možné překračování imisního limitu. Výskyt případných zvýšených
koncentrací však může být pouze lokální, v těsné blízkosti hodnocené komunikace a mimo
obytnou zástavbu.
• Maximální denní koncentrace PM10
Imisní limit pro denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 50
µg.m-3. Tyto hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je určující
počet překročení limitní hodnoty během roku. Tolerováno je 35 překročení, což je 9,6 % roční
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doby. To znamená, že dle platné legislativy je limit pro 24hodinové koncentrace překročen tam,
kde se hodnoty vyšší než 50 µg.m-3 vyskytují více než 35× za rok.
V aktivní variantě v roce 2030 jsou nejvyšší hodnoty v okolí úseku SOKP 518 vypočteny v blízkosti
Přední Kopaniny, a to do 120 µg.m-3. V nejvíce ovlivněné obytné zástavbě, v okrajové části Přední
Kopaniny, byl vypočten příspěvek okolo 50 µg.m-3. Jak vyplývá z výsledků modelových výpočtů,
více než 35 případů překročení imisního limitu bylo vypočteno podél SOKP, v nejvíce ovlivněné
zástavbě v okolí SOKP 518 (Přední Kopanina) byl vypočten počet překročení na hranici limitu,
tedy 35 případů za rok.
Ve scénáři pro období 2040+ je nejvíce ovlivněnou obytnou zástavbou Přední Kopanina, kde byl
vypočten příspěvek do 70 µg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v okolí SOKP, a to lokálně až
okolo 160 µg.m-3. Nejvyšší četnost byla vypočtena v okolí SOKP, a to lokálně do 100 případů za
rok, u Přední Kopaniny byl vypočten počet překročení do 39 případů za rok.
• Průměrná roční koncentrace PM2,5
V aktivní variantě pro rok 2030 je nejvyšší nárůst koncentrací podél úseku SOKP 518 vypočten na
úrovni okolo 4 µg.m-3, a to v úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl vypočten
zpravidla nárůst 1 – 3 µg.m-3. Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové části Horoměřic,
kde byl vypočten nárůst do 2 µg.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ jsou nejvyšší hodnoty vypočteny v okolí SOKP do 6 µg.m-3, lokálně
v okolí MÚK Přední Kopanina i více (do 7 µg.m-3). V nejvíce ovlivněné obytné zástavbě v okolí
SOKP 518 (Přední Kopanina) byl vypočten příspěvek do 1,6 µg.m-3.
Při zohlednění imisního pozadí a z výše uvedených příspěvků automobilové dopravy, nelze zcela
vyloučit možné překračování imisního limitu. Výskyt případných zvýšených koncentrací však
může být pouze lokální, v těsné blízkosti hodnocené komunikace a mimo obytnou zástavbu.
• Průměrná roční koncentrace benzo[a]pyrenu
V aktivní variantě pro rok 2030 je nejvyšší nárůst koncentrací podél úseku SOKP 518 vypočten na
úrovni okolo 0,35 ng.m-3, a to v úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl
vypočten zpravidla nárůst 0,10 – 0,25 ng.m-3. Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové
části Horoměřic, kde byl vypočten nárůst do 0,20 ng.m-3.
Ve scénáři pro období 2040+ jsou nejvyšší hodnoty vypočteny v okolí SOKP, a to okolo 0,6 ng.m-3.
V nejvíce ovlivněné obytné zástavbě v okolí SOKP 518 (Přední Kopanina) byl vypočten příspěvek
do 0,15 ng.m-3.
Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se stanovenými limity jsou
použity pětileté průměry koncentrací (viz kap. C.2.2). Nadlimitní hodnoty lze očekávat ve
výchozím stavu i ve stavu se záměrem na většině zájmového území. Vyhodnocení je však
v tomto případě na straně bezpečnosti, neboť vychází z prostého součtu pětiletých průměrů a
příspěvků dopravy, které jsou však reálně v pětiletých průměrech již zohledněny.
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• Shrnutí
Následující Tab. 50 uvádí změny v průměrných ročních koncentracích jednotlivých znečišťujících
látek vlivem uvedení záměru do provozu pro střednědobý výhled v roce 2030. Jsou uvedeny i
příspěvky dopravy k celkové imisní zátěži v případě krátkodobých koncentrací.
Tab. 50: Příspěvek aktivní varianty, rok 2030 – změny koncentrací jednotlivých znečišťujících látek
Koncentrace

Imisní limit
[µg/m3]

Nejvyšší nárůst
celkem [µg/m3]

Nejvyšší nárůst v obytné
zástavbě [µg/m3]

Průměrná roční

40

4 µg/m3

Maximální krátkodobá
Průměrná roční
Průměrná roční

200
5
40

80 µg/m3

3 µg/m3
50 µg/m3

0,09 µg/m3

0,04 µg/m3

Maximální krátkodobá

50

8 µg/m3
50 µg/m3

Průměrná roční
Průměrná roční

25 /20 *)
0,001

15 µg/m3
120 µg/m3
4 µg/m3
0,35 ng/m3

Znečišťující
látka
NO2
Benzen
PM10
PM2,5
Benzo[a]pyren
*)

2 µg/m3
0,20 ng/m3

-3

Platnost imisního limitu 20 µg.m od 1. 1. 2020.

D.1.2.2. Vlivy na klima
Změny klimatu lze potenciálně uvažovat v rámci mikroměřítka díky nárůstu zpevněných ploch.
Opatření spočívají v návrhu ozelenění nové komunikace.
Naopak – lze vyzdvihnout dopady na plynulost dopravy, což je aspekt řadící se mezi opatření
významně přispívajícího k redukci hlavního skleníkového plynu CO2. Některé studie uvádí, že
nízká plynulost dopravy je zodpovědná za 64 % znečištění ovzduší ve městech.
Z pohledu odolnosti a zranitelnosti stavby vůči klimatickým změnám je možné pro záměr
identifikovat následující možná rizika: rostoucí teplota vzduchu, extrémní nárůsty teplot a vlny
veder, změny v průměrném množství dešťových srážek, sucho, nestabilita půdy, škody vlivem
mrznutí a tání. Jedná se však o rizika s velice malou až zanedbatelnou pravděpodobností vlivu,
která jsou případně dobře řešitelná pomocí stavebně technických opatření (např. výsadba
dřevin, dostatečně kapacitní systém odvodnění komunikace, použití stavebních materiálů
odolných vysokým teplotám i mrazům, zajištění stability tělesa komunikace proti sesuvům, aj.).
D.1.2.3 Návrh opatření
V navazující přípravě záměru zpracovat Rozptylovou studii pro období výstavby s návrhem
opatření pro snížení znečištění ovzduší polutanty – v souladu s požadavky stanovenými
Metodikou pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 [73] a
Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha.
Zásady organizace výstavby zpracované v navazující PD zapracují navržená opatření pro
eliminaci znečištění ovzduší a budou uplatňovat obecně platná pravidla (zejména pro
minimalizaci prašnosti, např. skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby všech
využívaných přístupových cest ke staveništi, technický stav nákladních vozidel atd.).
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V navazující přípravě zpracovat Rozptylovou studii, na jejímž základě bude doporučen
případný návrh kompenzačních opatření, v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 201/2012
Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně i nad rámec zákona (bude specifikován rozsah
výsadeb izolační zeleně).
Dílčí závěr kapitoly D.1.2 Vlivy na ovzduší a klima:
Záměr je navržen v souladu s principy definovanými Programem zlepšování kvality ovzduší –
Aglomerace Praha (MŽP, 2016), zejména Opatření AB1 – Realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu.
Provozem předkládaného záměru vznikne v zájmovém území zcela zásadní nový zdroj znečištění
ovzduší. Imisní limity pro průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu dusičitého a průměrné
roční koncentrace benzenu budou v celém zájmovém území splněny i s vlivem provozu
hodnocené komunikace. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10
i PM2,5 může zcela lokálně docházet k překračování imisního limitu, a to vždy v těsné blízkosti
nejvýznamnějších komunikací, mimo obytnou zástavbu. V případě denních koncentrací částic
PM10 bylo častější překračování imisního limitu vypočteno v pásu podél nejvýznamnějších
komunikací, zcela lokálně může dojít k překročení imisního limitu po roce 2040 v oblasti Přední
Kopaniny. U benzo[a]pyrenu pak lze očekávat výskyt nadlimitních koncentrací na většině
zájmového území již ve výchozích stavech.
Pro zajištění přijatelnosti vlivů v období výstavby musí být přijata příslušná opatření, neboť
výstavba tunelových úseků v prostoru Městské části Praha – Suchdol bude dočasným, avšak
velice znatelným vlivem zhoršující poměry okolní zástavby. Kromě již navržených opatření
zapracovaných v samotném technickém návrhu záměru (progresivní stavební technologie tunelů
pomocí podzemních stěn, možnost využití lodní přepravy) je nutno zajistit plnění dalších
ochranných opatření (budou specifikována v navazující přípravě záměru).
V lokálním měřítku přinese záměr nepříznivé vlivy na úroveň znečištění ovzduší ve svém okolí.
V souhrnu při zajištění plnění ochranných a kompenzačních opatření budou tyto vlivy na
přijatelné úrovni. Z hlediska širších vztahů bude celkové vyznění záměru pozitivní.
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D.1.3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A EVENT. DALŠÍ FYZIKÁLNÍ A BIOLOGICKÉ
CHARAKTERISTIKY
D.1.3.1 Hluková situace
Obecné vlivy komunikace
Komunikace působí jako liniový zdroj hluku. Úroveň hladiny akustického tlaku emitovaná
dopravním proudem na komunikaci je závislá zejména na rychlosti vozidla – zatímco u nižších
rychlostí je rozhodujícím zdrojem hluku motor, se stoupající rychlostí se zvyšuje význam hluku
emitovaného z převodové soustavy. Ve vyšších rychlostech začíná převažovat hluk emitovaný při
styku pneumatika - vozovka a u velmi vysokých rychlostí je rozhodující aerodynamický hluk.
Mezi další faktory, které ovlivňují hluk z automobilové dopravy, patří zejména stáří vozidel, jejich
technický stav a způsob jízdy. Díky technickému vývoji se na komunikacích pohybuje stále větší
podíl automobilů s příznivějšími hlukovými charakteristikami. Problém zastoupení vozidel
s různým rokem výroby – a tím i různými hodnotami jejich emisních parametrů – se v dopravním
proudu kromě problematiky datové základny při výpočtech dopravního hluku vyskytuje rovněž
v oblasti výpočtů emisních bilancí z dopravy, kdy skladba vozového parku je jedním z faktorů,
které tento výpočet zásadně ovlivňují.
Výslednou ekvivalentní hladinu hlukové zátěže ovlivňují následující faktory:
•

projíždějící motorová vozidla (intenzita a skladba vozového parku, jejich kategorie,
technický stav a rychlost jízdy atd.),

•

technické parametry komunikace (šířkové uspořádání, podélný sklon, vedení v násypu či
zářezu, povrch komunikace),

•

okolí komunikace (pohltivý nebo odrazivý terén, vzdálenost zástavby, vliv odrazů
zvukových vln),

•

technická opatření (protihlukové bariéry, valy apod.).

Hygienické limity
Ochrana před hlukem vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví [78]. Pro
dopravní hluk jsou významná především ustanovení §30 a §31 tohoto zákona, který hovoří
o povinnosti správců pozemních komunikací či vlastníka dráhy technickými, organizačními a
ostatními opatřeními zajistit, aby hluk nepřekračoval hygienické limity stanovené prováděcím
předpisem.
Dle §30 uvedeného zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky,
které jsou užívány k rekreaci, lázeňské léčebně rehabilitační péči a výuce, s výjimkou lesních a
zemědělských pozemků a venkovních pracovišť.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejich
obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního
prostoru bytových domů, rodinných domů, staveb pro předškolní a školní výchovu a vzdělávání,
staveb pro zdravotní a sociální účely, jakož i funkčně obdobných staveb.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Hygienické limity hluku pro venkovní hluk stanovuje nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v pl. znění [74], § 12. Limit ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru
se stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce dle posuzovaného
zdroje hluku. Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou železniční dráhy, kde se
použije korekce –5 dB.
Tab. 51 Korekce pro stanovení hyg. limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
Druh chráněného prostoru
Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný
venkovní
prostor
lůžkových
zdravotnických zařízení včetně lázní
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a
chráněný ostatní venkovní prostor

Korekce (dB)
1)

2)

3)

4)

-5

0

+5

+15

0

0

+5

+15

0

+5

+10

+20

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají.
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů, hluk z veřejné produkce hudby, dále pro hluk na účelových
komunikacích a hluk ze železničních stanic zajišťujících vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.
2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a dráhách.
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy v území,
kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních
komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na dráhách v ochranném pásmu dráhy.
4)Použije se pro stanovení hodnoty hygienického limitu staré hlukové zátěže.

Dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v pl. znění, jsou hygienické limity pro chráněný venkovní
prostor staveb u pozemních komunikací sumarizovány v Tab. 52.
Tab. 52 Hygienické limity pro chráněný venkovní prostor staveb u pozemních komunikací
Silniční doprava
Hluk z dopravy na pozemn. komunikacích v případě staré
hlukové zátěže a pro krátkodobé objízdné trasy
Hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. tř. a místních
komunikacích I. a II. třídy.
Hluk z dopravy na silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.
Hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. tř. a místních
komunikacích I. a II. třídy podle §12 odst. 6 věty třetí
Hluk z dopravy na silnicích III. tř. a místních komunikacích III. tř.
podle § 12 odst. 6 věty třetí

Hygienický limit (dB)
Den (6–22 h) LAeq,16h Noc (22–6 h) LAeq,8h
70

60

60

50

55

45

65

55

60

50

Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, rozumí pobytové místnosti ve stavbách zařízení pro výchovu a vzdělávání, pro
zdravotní a sociální účely a ve funkčně obdobných stavbách a obytné místnosti ve všech
stavbách. Hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A se stanoví pro hluk pronikající
zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu součtem základní hladiny akustického tlaku
A LAeq,T = 40 dB a příslušnou korekcí. Dle § 30, odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
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veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, se splnění povinnosti k ochraně před hlukem
z provozu na pozemních komunikacích nebo dráhách v chráněném venkovním prostoru stavby
považuje i za splnění této povinnosti v chráněném vnitřním prostoru stavby.
Pro hluk ze stavební činnosti se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku LAeq,s
stanoví tak, že se k hygienickému limitu ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T přičtou
zákonem stanovené korekce přihlížející k posuzované době. Hygienické limity pro chráněné
venkovní prostory staveb v řešeném území jsou uvedeny v Tab. 53. Pro úplnost je uveden i limit
pro noční dobu od 22 do 6 hodin, ačkoli v noční době nebudou stavební práce v zastavěném
území prováděny.
Tab. 53 Stanovení hygienických limitů hluku – stavební činnost
Druh chráněného
prostoru

Druh hluku

Chráněný venkovní
prostor ostatních staveb

Hluk ze
staveb.činnosti

Hyg. limit LAeq,s [dB] - Posuzovaná doba (hod)
6:00 – 7:00 7:00 – 21:00 21:00 – 22:00 22:00 – 6:00
60

65

60

45

Pozn.: Závazné stanovení hyg. limitů hluku je v kompetenci územně příslušného orgánu ochrany veřejn. zdraví.

Chráněná zástavba
V Hlukové studii, která je přílohou B.2, je posouzení výhledové akustické situace provedeno
v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v pl. znění, pro
stávající chráněnou zástavbu. Výhledová chráněná zástavba (rozvojové plochy dle územních plánů)
není v akustickém posouzení hodnocena ve výpočtových bodech, a to i z toho důvodu, že v době
zpracování akustického posouzení není na těchto plochách jasné rozmístění a hmoty chráněné
zástavby, nejsou tedy známy základní vstupní poklady pro akustické posouzení vlivu záměru na
budoucí chráněnou zástavbu v rámci těchto ploch.
Nejbližší chráněná zástavba v okolí SOKP 518 s vyznačením vzdálenosti od osy posuzované
komunikace je znázorněna na Obr. 35, Obr. 34 a Obr. 33, které jsou převzaty z Hlukové studie (př. B.2).

Obr. 33 Nejbližší chráněná zástavba (k.ú Přední Kopanina, Nebušice)
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Přední Kopanina – nejbližší chráněná zástavba je situována na nejmenší vzdálenost 340 m v ul.
K Tuchoměřicům, staničení km 31,0.
Nebušice – nejbližší chráněnou zástavbou je osamoceně situovaný objekt ve východním kvadrantu
ul. K Tuchoměřicům a Do Horoměřic, č.p. 108, na vzdálenost cca 260 m v km 31,4. Nejbližší
okrajové objekty kompaktní zástavby Nebušic jsou situovány na vzd. cca 615 m v km 32,0. Pro
solitérně stojící č.p. 343 (vzd. cca 450 m) lze vztáhnout komentář k blíže situovanému č.p.
108.

Obr. 34 Nejbližší chráněná zástavba (k.ú Horoměřice)

Horoměřice – k SOKP 518 je orientován JV okraj kompaktní zástavby, na nejmenší vzdálenost cca
460 m jsou situovány objekty v ul. Rabochova. Nejbližší chráněnou zástavbou jsou však
objekty při východní hraně zástavby v ul. Revoluční, K Vodárně, Bicanova, k nimž se záměr
přibližuje na nejmenší vzdálenost cca 140 m v km 35,2. Ve vojenském prostoru jižně od ul.
Revoluční se nachází jeden objekt č.p. 329 na vzd. cca 350 m.
Lysolaje – nejbližší chráněná zástavba je situována na severozápadním okraji zástavby v ul. Podholí a
Dolina na vzdálenost cca 720 m, staničení km 35,3.
Suchdol (včetně k.ú. Sedlec) – nejbližší chráněnou zástavbou na vzdálenost cca 410 m je západní část
Suchdola, část Výhledy (ul. Holubí, Kosova, K Osmidomkům), která je orientována k MÚK
Suchdol, za níž trasa SOKP 518 vstupuje do tunelu Suchdol. Dále se jedná o zástavbu v okolí
MÚK Rybářka, kde jsou nejbližší chráněnou zástavbou vzdálenou cca 100 m objekty v ul. Nad
Mohylou, U Roztockého háje. Z pohledu přivaděče Rybářka jsou nejbližší chráněné objekty
v místech vyústění tunelu Rybářka ve směru k ul. Kamýcká, a to na nejmenší vzdál. cca 20 m.
Pro období výstavby jsou chráněnou zástavbou všechny objekty v nejbližším okolí koridoru
stavby, tedy včetně tunelových úseků.
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Obr. 35 Nejbližší chráněná zástavba (k.ú. Suchdol, Sedlec, Lysolaje)

Období výstavby
V období stavebních prací dojde na časově omezené období ke zhoršení hlukové zátěže
v prostoru stavby a jeho blízkém okolí. Lze očekávat ovlivnění akustické situace v důsledku
samotné stavební činnosti a v důsledku navýšení dopravy po veřejných komunikacích
využívaných jako přepravní trasy pro nákladní dopravu vyvolanou stavbou či jako objízdné trasy.
Přesný plán organizace výstavby ani stanovení přepravních a odvozových tras není v této fázi
znám. Předběžné vyhodnocení je provedeno na základě znalosti organizace výstavby dálničních
staveb obdobného rozsahu a významu.
•

Hluk ze stavební činnosti

Koridor stavby lze z hlediska rozmístění zástavby rozdělit na dvě části:
1) Od ZÚ až po km cca 36,0 (MÚK Suchdol) bude záměr realizován prakticky mimo území
s chráněnou zástavbou, vyjma úseku km 35,1 – 35,3, kde se přibližuje k zástavbě Horoměřic
v ul. Revoluční, a solitérního objektu č.p. 108 v km 31,4. S ohledem na rozmístění zástavby a
charakter prací lze reálně předpokládat, že při přijetí obecně platných opatření k eliminaci
hlukové zátěže z výstavby lze zajistit plnění hygienických limitů a vlivy z výstavby na hlukovou
situaci budou na přijatelné úrovni.
2) Od MÚK Suchdol bude záměr realizován na území MČ Suchdol. Nejhlučnější etapou budou
zemní práce a založení objektů, což v daném úseku znamená tunel Suchdol a tunel Rybářka
včetně MÚK Rybářka. Tunelové úseky představují vždy technologicky, časově i plošně náročné
etapy výstavby, jejichž výstavba přináší zásadní ovlivnění bezprostředního okolí. Vlivy
výstavby jsou u předkládaného záměru umocněny situováním tunelových úseků do blízkosti
chráněné zástavby. Nejvíce budou ovlivněny objekty přímo orientované ke koridoru stavby.
Jak bylo v kap. B.I.6 uvedeno, pro minimalizaci negativních účinků stavebních prací je jejich
výstavba navržena progresivní stavební technologií pomocí podzemních stěn.
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Pro zajištění přijatelné úrovně vlivů a dodržování hygienických limitů, bude dále nutno přijmout
řadu dalších ochranných opatření. Jedná se např. o časové omezení nejhlučnějších stavebních
činností v průběhu dne i v průběhu roku (např. vyloučit státní svátky), využití mobilních
protihlukových opatření, vhodná organizace staveniště aj. Návrh opatření k zajištění přijatelnosti
vlivu na akustickou situaci v období výstavby pro hluk ze stavební činnosti bude definován na
základě hlukové studie pro dokumentaci EIA.
•

Hluk z dopravy na veřejných pozemních komunikacích během výstavby - přepravní
trasy (nákladní doprava vyvolaná stavbou na veřejných komunikacích)

Hluk bude vznikat na dopravních trasách při navážení potřebných stavebních materiálů a
zejména při odvozu přebytečného výkopu. Z technického řešení stavby vyplývá významný
přebytek zeminy (až 2,6 mil. m3). Aby bylo dopravní zatížení stávající komunikační sítě a tamního
obyvatelstva (hluková i rozptylová situace) co nejvíce minimalizováno, umožňuje technické
řešení stavby v případě nutnosti využití lodní dopravy (viz výše v textu).
Pro navazující přípravu záměru je pro minimalizaci objemů nadbytečných zemin určených
k odvozu dále navrženo prověřit veškeré možnosti využití vytěžené zeminy v místě stavby.
Obdobně jako u staveb stejného charakteru bude v ZOV řešeno, aby se těžká staveništní
mechanizace pohybovala zejména v ose nové komunikace bez průjezdu zástavbou. Občasný
průjezd však nelze vyloučit. Jako opatření ke snížení hlukové zátěže z pojezdů staveništní
mechanizace lze v navazující přípravě záměru prověřit v prostoru MČ Suchdol také možnost
pásového dopravníku v ose stavby.
Návrh opatření k zajištění přijatelnosti vlivu na akustickou situaci v období výstavby pro hluk ze
staveništní dopravy na okolní komunikační síti bude definován na základě hlukové studie pro
dokumentaci EIA. Jedná se např. o stanovení maximálních intenzit staveništní dopravy.
•

Hluk z dopravy na veřejn. pozemních komunikacích během výstavby – objízdné trasy

Nároky na objízdné trasy se v žádném větším rozsahu nepředpokládají. Postup výstavby je
navržen tak, aby byla zachována doprava na komunikacích křižujících se se stavbou a byla tak
zachována maximální obslužnost území. Střety jsou řešitelné prakticky bez objízdných tras,
pouze místního rozsahu, výstavbou provizorních komunikací, etapizací výstavby či lokálními
objížďkami. V době realizace přeložek dotčených komunikací budou zřízeny souběžné provizorní
komunikace či kyvadlový provoz. Při průchodu přes MČ Suchdol budou krátkodobé objížďky pro
křižující ulice vedeny po ostatních místních komunikacích. S ohledem na relativně nevelké
intenzity dopravy na těchto komunikacích a časové omezení se nebude jednat o vliv se závažným
dopadem na akustickou situaci území.
Období provozu
Pro potřeby předloženého oznámení byla zpracována Akustická studie (příloha B.2), která se
zabývá předběžným vyhodnocením akustické situace z provozu silniční dopravy způsobené
realizací záměru. Modelové výpočty jsou provedeny na základě porovnání předpokládané
akustické emisní zátěže z provozu automobilové dopravy na posuzovaných komunikacích. Na
základě tohoto vyhodnocení jsou definovány oblasti, pro které bude nutno v Dokumentaci EIA
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vyhodnotit akustickou situaci podrobněji a navrhnout příslušná protihluková, případně
organizační opatření.
Vyhodnocení akustické situace bylo provedeno v katastrálních územích, kterými navržený SOKP
prochází, nebo se nachází v blízkosti hranic s SOKP. Případně byla vybrána katastrální území
v okolí záměru, u kterých lze očekávat významnější změnu akustické situace vlivem provozu
silniční dopravy v souvislosti s realizací navrženého SOKP. Vyhodnocení akustických emisí bylo
provedeno pro provozu SOKP v charakteristických vzdálenostech (viz Obr. 33, Obr. 34, Obr. 35) a
pro provoz na stávajících místních komunikacích (především přivaděčů) v okolí navrženého SOKP.
Dále v textu jsou uvedeny výsledky předběžného akustického posouzení, podrobněji
v samostatné studii v příloze B.2.
•

Vyhodnocení akustických emisí z provozu SOKP v charakteristických vzdálenostech

Katastrální území Suchdol
Vypočítané akustické emise z provozu na SOKP se v profilech před portály tunelů ve stavu v roce
2030 ve vzdálenostech od komunikace (100 a 410 m), které jsou charakteristické pro chráněné
stavby situované nejblíže k posuzovanému úseku SOKP, v denním období pohybují od LAeq,16h =
57,4 dB do LAeq,16h = 66,3 dB a v nočním období od LAeq,8h = 51,7 dB do LAeq,8h = 60,6 dB. Ve stavu
v roce 2040+ se akustické emise v denním období pohybují od LAeq,16h = 57,9 dB do LAeq,16h = 66,9 dB
a v nočním období od LAeq,8h = 52,1 dB do LAeq,8h = 61,1 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti
menší jak 410 m od SOKP (mimo tunelový úsek) překračují hygienický limit hluku z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 50 dB v noční době. Ve
vzdálenosti 100 m od osy SOKP (mimo tunelový úsek) je hygienický limit překročen i v denní
době. Z uvedeného důvodu se pro k. ú. Suchdol doporučuje v navazující přípravě záměru
detailně prověřit akustickou situaci a návrh protihlukových opatření na základě sestavení
a provedení výpočtu ve 3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech.
Zejména je nutné se zaměřit na okolí portálů tunelů a v jejich blízkosti situované MÚK Suchdol
a MÚK Rybářka.
Vypočítané akustické emise z provozu na Přivaděči Rybářka jsou v profilu u komunikace Kamýcká
ve stavu v roce 2030 ve vzdálenosti od přivaděče 55 m, která je charakteristická pro chráněné
stavby situované nejblíže k posuzovanému přivaděči v k. ú. Suchdol, v denním období LAeq,16h =
54,3 dB a v nočním období LAeq,8h = 46,9 dB. Ve stavu v roce 2040+ je v denním období LAeq,16h = 54,2
dB a v nočním období LAeq,8h = 46,6 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti 55 m od Přivaděče
Rybářka (mimo tunelový úsek) splňují hygienický limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a
II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denní/noční době.
Katastrální území Sedlec
Vypočítané akustické emise z provozu na SOKP se v profilech před portálem tunelu ve stavu
v roce 2030 ve vzdálenostech od komunikace (390 a 645 m), které jsou charakteristické pro
chráněné stavby situované nejblíže k posuzovanému úseku SOKP, v denním období pohybují od
LAeq,16h = 54,1 dB do LAeq,16h = 57,8 dB a v nočním období od LAeq,8h = 48,3 dB do LAeq,8h = 52,0 dB.
Ve stavu v roce 2040+ se akustické emise v denním období pohybují od LAeq,16h = 54,5 dB do LAeq,16h
= 58,2 dB a v nočním období od LAeq,8h = 48,8 dB do LAeq,8h = 52,5 dB. Uvedené emisní hodnoty ve
vzdálenosti menší jak 390 m od SOKP (mimo tunelový úsek) překračují hygienický limit hluku z
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dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 50 dB v noční
době. Ve vzdálenosti 645 m od osy SOKP (mimo tunelový úsek) je hygienický limit dodržen.
Z uvedeného důvodu se pro k. ú. Sedlec doporučuje v navazující přípravě záměru detailně
prověřit akustickou situaci a návrh protihlukových opatření na základě sestavení a provedení
výpočtu ve 3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech. Zejména je
nutné se zaměřit na okolí portálu tunelu a v jeho blízkosti situovanou MÚK Rybářka.
Vypočítané akustické emise z provozu na Přivaděči Rybářka v profilu u komunikace Kamýcká
ve stavu v roce 2030 ve vzdálenosti od přivaděče 20 m, která je charakteristická pro chráněné
stavby situované nejblíže k posuzovanému přivaděči v k. ú. Sedlec, jsou v denním období
LAeq,16h = 59,1 dB a v nočním období LAeq,8h = 51,7 dB. Ve stavu v roce 2040+ je v denním období
LAeq,16h = 59,0 dB a v nočním období LAeq,8h = 51,4 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti 20 m
od Přivaděče Rybářka (mimo tunelový úsek) překračují hygienický limit hluku z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 50 dB v noční době.
Katastrální území Roztoky u Prahy
Jižní hranice katastrálního území Roztoky u Prahy se nachází v blízkosti plánované trasy SOKP 518
v místech MÚK Rybářka, kde přechází na SOKP úsek 519. Nejbližší chráněná zástavba v k. ú.
Roztoky u Prahy vzhledem k ose trasy SOKP se nachází cca 1,3 km směrem na sever od SOKP.
Výpočet předpokládané akustické emise ve vzdálenosti 645 m od osy posuzované komunikace
provedené v rámci k. ú. Sedlec prokázal dodržení hygienického limitu hluku z dopravy na
dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denní/noční době.
Obdobný závěr lze očekávat i v k. ú. Roztoky u Prahy. Vzhledem k větší vzdálenosti chráněné
zástavby od SOKP a charakteru mezilehlého území (hustý lesní porost), lze u chráněné zástavby
v k. ú. Roztoky u Prahy očekávat nižší hladiny akustického tlaku A z provozu na SOKP než u
chráněné zástavby v k. ú. Sedlec.
Katastrální území Lysolaje
Vypočítané akustické emise z provozu na SOKP jsou ve stavu v roce 2030 ve vzdálenosti 720 m
od komunikace, která je charakteristická pro chráněné stavby situované nejblíže
k posuzovanému úseku dálnice SOKP, v denním období LAeq,16h = 53,2 dB a v nočním období LAeq,8h =
47,5 dB. Ve stavu v roce 2040+ jsou akustické emise v denním období LAeq,16h = 53,7 dB a v nočním
období LAeq,8h = 47,9 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti 720 m od SOKP splňují hygienický
limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50
dB v denní/noční době.
Katastrální území Horoměřice
Vypočítané akustické emise z provozu dopravy na SOKP se ve stavu v roce 2030 ve vzdálenostech
od komunikace (140, 350, 460 a 740 m), které jsou charakteristické pro chráněné stavby
situované nejblíže k posuzovanému úseku dálnice SOKP, v denním období pohybují od LAeq,16h =
53,0 dB do LAeq,16h = 64,3 dB a v nočním období od LAeq,8h = 47,2 dB do LAeq,8h = 58,5 dB. Ve stavu
v roce 2040+ se akustické emise v denním období pohybují od LAeq,16h = 53,4 dB do LAeq,16h = 64,7 dB
a v nočním období od LAeq,8h = 47,7 dB do LAeq,8h = 59,0 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti
menší jak 458 m od SOKP překračují hygienický limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II.
třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB (den/noc). Z uvedeného důvodu se pro k. ú.
Horoměřice doporučuje v navazující přípravě záměru detailně prověřit akustickou situaci a návrh
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protihlukových opatření na základě sestavení a provedení výpočtu ve 3D výpočtovém modelu
a podrobného vyhodnocení v imisních místech.
Katastrální území Přední Kopanina
Vypočítané akustické emise z provozu dopravy na SOKP se ve stavu v roce 2030 ve vzdálenostech
od komunikace (340 a 580 m), které jsou charakteristické pro chráněné stavby situované nejblíže
k posuzovanému úseku SOKP, v denním období pohybují od LAeq,16h = 54,9 dB do LAeq,16h = 58,8 dB
a v nočním období od LAeq,8h = 49,2 dB do LAeq,8h = 53,0 dB. Ve stavu v roce 2040+ se akustické emise
v denním období pohybují od LAeq,16h = 55,3 dB do LAeq,16h = 59,1 dB a v nočním období od LAeq,8h =
49,6 dB do LAeq,8h = 53,4 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti 340 m od SOKP překračují
hygienický limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy 50 dB v noční době. Ve vzdálenosti 580 m je hygienický limit splněn. Z uvedeného důvodu
se pro k. ú. Přední Kopanina doporučuje v navazující přípravě záměru detailně prověřit
akustickou situaci a návrh protihlukových opatření na základě sestavení a provedení výpočtu ve
3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech.
Katastrální území Nebušice
Vypočítané akustické emise z provozu dopravy na SOKP se ve stavu v roce 2030 ve vzdálenostech
od komunikace (260 a 615 m), které jsou charakteristické pro chráněné stavby situované nejblíže
k posuzovanému úseku SOKP, v denním období pohybují od LAeq,16h = 54,5 dB do LAeq,16h = 60,5 dB
a v nočním období od LAeq,8h = 48,7 dB do LAeq,8h = 54,8 dB. Ve stavu v roce 2040+ se akustické emise
v denním období pohybují od LAeq,16h = 54,9 dB do LAeq,16h = 60,9 dB a v nočním období od LAeq,8h =
49,1 dB do LAeq,8h = 55,2 dB. Uvedené emisní hodnoty ve vzdálenosti 260 m od SOKP překračují
hygienický limit hluku z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II.
třídy 60/50 dB v denní/noční době. Ve vzdálenosti 615 m je hygienický limit splněn. Z uvedeného
důvodu se pro k. ú. Nebušice doporučuje v navazující přípravě záměru detailně prověřit
akustickou situaci a návrh protihlukových opatření na základě sestavení a provedení výpočtu ve
3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech.
Katastrální území Ruzyně a Liboc
Katastrální území Ruzyně a Liboc těsně sousedí se stavbou SOKP 518. SOKP 518 se na hranicích
těchto k. ú. napojuje na stávající komunikaci I/7, která směrem do Prahy plynule přechází na
SOKP 517 a směrem z Prahy plynule přechází na D7. V současné době je připravována přeložka
I/7, která je nyní ve fázi přípravy DÚR, „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně, v úseku I/7 mezi MÚK
Aviatická a MÚK Ruzyně“. Zahájení prací na přeložce I/7 se předpokládá cca v roce 2022 a
uvedení do provozu mezi roky 2024–2025. Vyhodnocení akustické situace z přeložky I/7 a
navazujícího SOKP 518 k. ú. Ruzyně a Liboc (především lokality Na Padesátníku) a návrh
příslušných protihlukových opatření je předmětem samostatného výše zmíněného řízení a není
předmětem předkládaného posouzení.
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Tab. 54 Akustické emise z provozu SOKP 518 v posuzovaných stavech výpočtu, aktivní varianta
Char.
vzd.
[m]

Výška
nad
NK
[m]

410

4,0

100

4,0

55

4,0

Přivaděč Rybářka

390
645

4,0

MÚK Suchdol
MÚK Rybářka

20

4,0

Přivaděč Rybářka

4,0

MÚK Horoměřice
MÚK Suchdol

Úsek SOKP

MÚK Suchdol
MÚK Rybářka
MÚK Rybářka
MÚK Čimice

Intenzita dopravy
OA /NA
Stav v roce 2030 Stav v roce 2040+
Den
Noc
Den
Noc
Katastrální území Suchdol
67598 / 7474 / 73686 / 8075 /
7934
1861
9299
2181
70967 / 7888 / 79707 / 8800 /
7961
1867
9476
2223
8109 /
588 /
7942 /
576 /
631
70
613
68
Katastrální území Sedlec
67598 /
7934
8109 /
631

7474 /
1861
588 /
70

73686 /
9299
7942 /
613

LAeq,T v charakter. vzdál. od
osy komunikace
Stav v r. 2030 Stav v r.2040+
Den Noc
Den
Noc
57,4

51,7

57,9

52,1

66,3

60,6

66,9

61,1

54,3

46,9

54,2

46,6

57,8
54,1

52,0
48,3

58,2
54,5

52,5
48,8

59,1

51,7

59,0

51,4

53,2

47,5

53,7

47,9

64,3
58,5
56,7
53,0

58,5
52,8
50,9
47,2

64,7
58,9
57,1
53,4

59,0
53,2
51,3
47,7

7939/
2222

58,8
54,9

53,0
49,2

59,1
55,3

53,4
49,6

7939 /
2222

60,5
54,5

54,8
48,7

60,9
54,9

55,2
49,1

8075 /
2181
576 /
68

Katastrální území Lysolaje
720

68118 /
7991

7532 /
1874

73523 /
9331

8052 /
2189

Katastrální území Horoměřice
140
350
460
740

4,0
4,0

68118 /
MÚK Suchdol
MÚK Horoměřice
7991
MÚK Horoměřice
67783 /
MÚK Přední Kopanina
8139

7532 /
1874
7474 /
1909

73523 /
9331
72741 /
9473

8052 /
2189
7939 /
2222

Katastrální území Horoměřice
340
580

4,0

MÚK Horoměřice
MÚK Přední Kopanina

67783/
8139

7474/
1909

72741/
9473

Katastrální území Nebušice
260
615

4,0

MÚK Horoměřice
67783 /
MÚK Přední Kopanina
8139

7474 /
1909

72741 /
9473

NK – niveleta komunikace OA – osobní automobily NA – nákladní automobily
Pozn.: Uvedené intenzity dopravy byly převzaty z digitálního podkladu od zpracovatele dopravně inženýrských
podkladů a jsou uváděny v jednotkách vozidel. Intenzity jsou včetně autobusů PID.

•

Vyhodnocení akustických emisí provozu na stávajících místních komunikací

Katastrální území Suchdol
Na základě provedeného výpočtu lze předpokládat, že vlivem zprovoznění SOKP dojde ke
změnám akustické situace z provozu silniční dopravy na místních komunikacích v k. ú. Suchdol.
Hodnocení bylo provedeno pro ulici Kamýckou a Pod Rybníčkem. V okolí komunikace Kamýcká
v úseku mezi ulicemi Dvorská a Internacionální lze v roce 2030 očekávat zlepšení akustické
situace z provozu na místní komunikaci o 0,5 dB v denním období a 0,7 dB v nočním období
oproti stavu bez SOKP. V okolí komunikace Pod Rybníčkem v úseku mezi ulicemi Dvorská a
Suchdolská lze v roce 2030 očekávat zhoršení akustické situace z provozu na místní komunikaci
o 2,4 dB v denním období a 1,0 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP.
Dle vypočtených akustických emisí jsou v okolí stávajících pozemních komunikací (ve vzdálenosti
7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu) překračovány hygienické limity hluku z provozu silniční
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

179

dopravy na dálnicích a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období u
komunikace Kamýcká ve všech posuzovaných stavech. Dochází zde však ke zlepšení akustické
situace vlivem zprovoznění SOKP. U komunikace Pod Rybníčkem jsou ve výhledových stavech se
záměrem překračovány hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy na místních
komunikacích III. třídy 55/45 dB v denním/nočním období. Případné prověření staré hlukové
zátěže, a s tím související možnost použití limitu hluku 70/60 dB v denním/nočním období, by se
dle aktuálního znění hlukové legislativy (zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů) mělo provádět v imisních místech v
době projektových příprav posuzovaných záměrů. Provedené výpočty prokázaly, že u
sledovaného úseku komunikace Kamýcká by oproti stavu v roce 2000 mohlo dojít k navýšení
akustické situace z provozu na místních komunikacích o více než 2 dB.
Katastrální území Sedlec
Hodnocení bylo provedeno pro ulici Kamýckou a Roztocká. V okolí komunikace Kamýcká v úseku
mezi ulicí Sídlištní a Přivaděčem Rybářka lze v roce 2030 očekávat zlepšení akustické situace
z provozu na místní komunikaci o 1,6 dB v denním období a 1,4 dB v nočním období oproti stavu
bez SOKP. V okolí komunikace Kamýcká v úseku mezi Přivaděčem Rybářka a ulicí Roztocká lze
v roce 2030 očekávat zhoršení akustické situace z provozu na místní komunikaci o 1,1 dB
v denním období a 1,3 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP. V okolí komunikace Roztocká
(profil v místě přívozu) lze v roce 2030 očekávat zhoršení akustické situace z provozu na místní
komunikaci o 0,7 dB v denní i noční době oproti stavu bez SOKP.
Dle vypočtených akustických emisí jsou v okolí stávajících pozemních komunikací (7,5 m od osy
nejbližšího jízdního pruhu) překračovány hyg. limity hluku z provozu silniční dopravy na dálnicích
a místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období u komunikace Kamýcká a
Roztocká ve všech posuzovaných stavech. U ul. Kamýcké směrem na západ od křižovatky
s Přivaděčem Rybářka dochází ke zlepšení akustické situace vlivem zprovoznění SOKP, východním
směrem dochází naopak ke zhoršení akustické situace. U komunikace Roztocká dochází ke
zhoršení akustické situace vlivem zprovoznění SOKP. Případné prověření staré hlukové zátěže by
se dle aktuálního znění hlukové legislativy mělo provádět v imisních místech v době projektových
příprav posuzovaných záměrů. Provedené výpočty však prokázaly, že by oproti stavu v roce 2000
nemělo dojít k navýšení akustické situace z provozu na místních komunikacích o více než 2 dB
v nočním období. V denním období bylo prokázáno, že by oproti stavu v roce 2000 mohlo dojít
k navýšení akustické situace z provozu na místních komunikacích o více než 2 dB.
Katastrální území Roztoky u Prahy
V rámci katastrálního území byla hodnocena komunikace Za Potokem, která navazuje na
komunikaci Roztocká. Vyhodnocení komunikace Za Potokem je stejné jako vyhodnocení
komunikace Roztocká provedené v rámci hodnocení k. ú. Sedlec.
Katastrální území Lysolaje
V okolí komunikace Lysolajské údolí lze v roce 2030 očekávat zlepšení akustické situace z provozu
na místní komunikaci o 0,3 dB v denním období a zhoršení akustické situace o 0,5 dB v nočním
období oproti stavu bez SOKP.
Dle vypočtených akustických emisí jsou v okolí stávající pozemní komunikace Lysolajské údolí (ve
vzdál. 7,5 m od osy nejbližšího jízdního pruhu) překračovány hygienické limity hluku z provozu
PRAGOPROJEKT, a.s.
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silniční dopravy na místních komunikacích I. a II. třídy 50 dB v noční době ve všech posuzovaných
stavech. Případné prověření staré hlukové zátěže by se dle aktuálního znění hlukové legislativy
mělo provádět v imisních místech v době projektových příprav posuzovaných záměrů. Provedené
výpočty prokázaly, že by oproti stavu v roce 2000 nemělo dojít k navýšení akustické situace
z provozu na místních komunikacích o více než 2 dB v nočním období.
Katastrální území Horoměřice
Hodnocení bylo provedeno pro ulici Velvarská a Hrdinů. V okolí komunikace Velvarská v úseku
mezi plánovaným SOKP a ulicí Revoluční lze v roce 2030 očekávat zhoršení akustické situace
z provozu na místní komunikaci o 2,2 dB v denním období a 2,1 dB v nočním období oproti stavu
bez SOKP. V okolí komunikace Hrdinů v úseku mezi plánovaným SOKP a ulicí Velvarská lze v roce
2030 očekávat zlepšení akustické situace z provozu na místní komunikaci o 8,6 dB v denním
období a 10,6 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP.
Dle vypočtených akustických emisí jsou v okolí stávajících pozemních komunikací (ve vzdál.7,5 m
od osy nejbližšího jízdního pruhu) překračovány hygienické limity hluku z provozu silniční
dopravy na místních komunikacích I. a II. třídy 60/50 dB v denním/nočním období u komunikace
Velvarská a hygienické limity hluku z provozu silniční dopravy na místních komunikacích III. třídy
55/45 dB v denním/nočním období u komunikace Hrdinů téměř ve všech posuzovaných stavech
(hodnoty hygienického limitu nejsou překračovány 7,5 m od krajního jízdního pruhu komunikace
Hrdinů ve stavu v roce 2030 se záměrem). Případné prověření staré hlukové zátěže by se dle
aktuálního znění hlukové legislativy mělo provádět v imisních místech v době projektových
příprav posuzovaných záměrů. Provedené výpočty však prokázaly, že by oproti stavu v roce 2000
nemělo dojít k navýšení akustické situace z provozu na místních komunikacích o více než 2 dB.
Katastrální území Přední Kopanina
Na základě provedeného výpočtu lze předpokládat, že vlivem zprovoznění SOKP dojde ke
zlepšení akustické situace z provozu silniční dopravy na místních komunikacích v k. ú. Přední
Kopanina. V okolí komunikace K Tuchoměřicům lze v roce 2030 očekávat zlepšení akustické
situace z provozu na místní komunikaci o 4,2 dB v denním období a 2,8 dB v nočním období
oproti stavu bez SOKP.
Katastrální území Přední Nebušice
Na základě provedeného výpočtu lze předpokládat, že vlivem zprovoznění SOKP dojde ke
zlepšení akustické situace z provozu silniční dopravy na místních komunikacích v k. ú. Nebušice.
V okolí komunikace Tuchoměřická lze v roce 2030 očekávat zlepšení akustické situace z provozu
na místní komunikaci o 1,4 dB v denním období a 1,2 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP.
Katastrální území Ruzyně a Liboc
Pro představu o vlivu realizace SOKP 518 na akustickou situaci v okolí přeložky I/7 a SOKP 517 byl
proveden výpočet a porovnání akustických emisí na SOKP 517 (přeložce I/7) úseku komunikace.
Vlivem zprovoznění severozápadní části okruhu dojde ke zhoršení akustické situace z provozu
silniční dopravy v okolí stávajícího vedení trasy I/7 a SOKP 517. V okolí SOKP 517 (přeložky I/7)
lze v roce 2030 očekávat zhoršení akustické situace z provozu dopravy o 1,5 dB v denním období
a 2,0 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP.
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Zlepšení akustické situace lze očekávat u objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací,
u kterých dochází vlivem zprovoznění SOKP 518 ke snížení dopravní zátěže (viz kap. B.II.5 a
příloha B.1), např. v ulici Evropská.
Tab. 55 Porovnání akustických emisí z provozu silniční dopravy na stávajících komunikacích
Příspěvek
zprovozněním
PAS v roce Nulová var. Aktivní var. Aktivní var. záměru v roce
2040+
2018
2030
2030
2030
Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc Den Noc
Katastrální území Suchdol

LAeq,T ve vzd. 7,5 m od osy nejbližšího jízd. pruhu komunikace [dB]
Komunikace
(úsek)

Stav v roce
2000
Den

Kamýcká
(Dvorská–
Internacionální)
Pod Rybníčkem

Noc

60,7 52,5 63,4 55,6 63,3 55,6 62,8 54,9 62,6 55,4
-*)

Kamýcká
(Sídlištní–Přivaděč 63,7
Rybářka)
Kamýcká
(Přivaděč Rybářka– 63,7
Roztocká)
Roztocká
59,8
(v místě přívozu)

-*)

-0,5

-0,7

52,1 38,3 52,8 45,2 55,2 46,2 55,8 46,9
Katastrální území Sedlec

2,4

1,0

56,5

65,3

57,6

65,0

57,2

63,4

55,8

61,8

54,8

-1,6

-1,4

56,5

65,3

57,6

65,0

57,2

66,1

58,5

65,3

58,2

1,1

1,3

53,3

61,6

54,9

61,4

54,6

62,1

55,3

62,3

54,6

0,7

0,7

51,1

58,4

51,4

-0,3

0,5

Katastrální území Lysolaje
Lysolajské údolí

58,0

51,7

57,6

50,5

57,7

50,6

57,4

Katastrální území Horoměřice
Velvarská

65,0

59,3

61,8

54,9

61,2

54,3

63,4

56,4

63,7

56,7

2,2

2,1

Hrdinů

62,1

58,0

63,6

54,4

62,9

54,9

54,3

44,0

56,2

47,6

-8,6

-10,9

K Tuchoměřicům

59,2

52,1

49,9

57,1

50,2

-4,2

-2,8

50,3

57,3

50,2

-1,4

-1,2

70,2

- (v modelu
nezahrnuto)

1,5

2,0

Katastrální území Přední Kopanina
59,9

52,2

60,6

52,7

56,4

Katastrální území Nebušice
Tuchoměřická

60,8

53,2

58,8

51,3

58,8

51,5

57,4

Katastrální území Ruzyně, Liboc
SOKP 517 – přel. I/7
(MÚK Př.Kopanina - (v modelu nezahrnuto)
– MÚK Evropská)

74,6

Vysvětlivky: PAS – původní akustická situace

*) podkladová data nejsou k dispozici

•

68,2

76,1

Popis stávajících zdrojů hluku z provozu dopravy v území a možné kumulace ve
výhledovém období

Ve stávajícím stavu je v území zdrojem hluku zejména provoz automobilové dopravy na místních
komunikacích (II. třídy a nižší) a provoz letecké dopravy.
Dle dostupných informací o hluku z leteckého provozu Letiště Praha lze předpokládat, že
v cílovém stavu s dvojicí paralelních RWY 06R/24L dojde v posuzovaných katastrálních území ke
změně akustické zátěže z letového provozu oproti stávajícímu stavu. Přes k. ú. Suchdol,
Horoměřice a Přední Kopanina vede stávající ochranné hlukové pásmo (hluková zóna A) Letiště
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

182

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

Václava Havla Praha. Kumulativní vyhodnocení zdrojů hluku v území bude provedeno
v modelových výpočtech akustické situace pro dokumentaci EIA.
•

Ovlivnění akustické situace z provozu silniční dopravy na komunikacích mimo hodnocené
území

Dobudování severozápadního segmentu SOKP ovlivní rozložení dopravní zátěže na významných
dopravních tepnách v téměř celé Praze, aglomeračním pásmu a přilehlé severozápadní oblasti
Středočeského kraje. Ovlivnění akustické situace bude odpovídat míře ovlivnění dopravního
zatížení na těchto komunikacích (viz kap. B.II.5 a příloha B.1).
Lze předpokládat, že ke zlepšení akustické situace dojde u významných kapacitně přetížených
komunikací v Praze, pro které bude zprovoznění záměru znamenat snížení dopravní zátěže.
Zhoršení akustické situace lze očekávat např. na navazujících částech Silničního okruhu kolem
Prahy, úsek 516 a 517, kde dojde k nárůstu dopravního zatížení. Z předběžného hlukového
posouzení (příl. B.2) však vyplývá, že např. na úseku 517 znamená navýšení celkové dopravní
intenzity o cca 27 000 zhoršení akustické situace z provozu dopravy o 1,5 dB v denním období a
2,0 dB v nočním období oproti stavu bez SOKP.
Vyhodnocení hlukových emisí u významných pozemních komunikací na základě výpočtových
modelů bude předmětem navazující dokumentace EIA.
•

Shrnutí

Vlivem zprovoznění SOKP 518 lze v hodnocených katastrálních územích očekávat změnu
akustické situace z provozu silniční dopravy v území. Ke zlepšení akustické situace dojde
u objektů umístěných v blízkosti stávajících komunikací, u kterých dochází vlivem zprovoznění
SOKP 518 ke snížení dopravní zátěže (viz kap. B.II.5 a příloha B.1), např. ulice Hrdinů, Velvarská
(v severní části Horoměřic), Únětická, Evropská, K Tuchoměřicům, Tuchoměřická, Nebušická či ul.
Kamýcká západně od přivaděče Rybářka.
Naopak např. u ulic Pod Rybníčkem, Roztocká, Revoluční, Suchdolská, Velvarská (v jižní části
Horoměřic), Kamýcká východně od přivaděče Rybářka a u SOKP 517 lze očekávat zhoršení
akustické situace.
Ke zhoršení akustické situace dále dojde zpravidla u fasád objektů, které jsou orientované
směrem k SOKP 518 a k přivaděči Rybářka a zároveň nejsou situovány v blízkosti stávajících
pozemních komunikací, které jsou významně zatíženy (např. zástavba v ulici Holubí,
U Roztockého háje, Dolina, Podholí, K Vodárně, Kolmá, Rabochova, Budislavova, K Václavu).
V rámci Dokumentace EIA bude posouzena akustická situace z dopravy na pozemních
komunikacích v imisních místech u chráněné zástavby a případně prověřena možnost použití
limitu staré hlukové zátěže 70/60 dB v denním/nočním období dle aktuálního znění hlukové
legislativy. Dle potřeby bude proveden návrh protihlukových opatření v souladu s požadavky
zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Ve vytipovaných lokalitách se doporučuje realizovat 24hodinové měření
hluku pro zjištění počáteční akustické situace a pro potřeby ověření nastavení výpočtového
modelu v lokalitě.
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D.1.3.2 Vibrace
Vibrace jsou významným faktorem vlivu dopravních komunikací na obyvatele a hmotný majetek
pouze v případech, kdy výstavba anebo provoz probíhá v intravilánech obcí. Pro řešený záměr se
to týká zejména hlavní trasy od MÚK Suchdol (cca km 36,1), odkud je trasa tunelem dále vedena
přes Městskou část Praha – Suchdol, a přivaděče Rybářka, který prochází v převažující délce
tunelem po JV okraji Suchdola. Potenciální vlivy vibrací budou vztaženy zejména do období
výstavby.
Výstavba
Období výstavby nových komunikací obecně generuje určité zatížení okolí vibracemi, a to
zejména při provozech těžké techniky na stavbě a nasazení stavebních strojů (vibrační pěchy,
kompresory, sbíjecí kladiva, silniční frézy, vibrační válce, aj.). Projevy vibrací z těchto zdrojů lze
očekávat do vzdálenosti několika metrů od samotného zdroje. Jedná se tak o vlivy dočasné,
lokální, omezené na konkrétní místo stavební aktivity.
U hodnoceného záměru bude zásadní výstavba tunelových úseků (tunel Suchdol a tunel Rybářka)
a odvodňovací šachty a štol, přičemž nejvýznamnější vibrace jsou vyvolány používáním trhacích
prací. Je nutno přijmout opatření k zajištění stability stávajících stavebních objektů, které by
mohly být výstavbou narušeny – viz kap. D.1.8.
V předstihu před zahájením výstavby musí být provedena inventarizace a pasportizace objektů
povrchové zástavby, inženýrských sítí a jiných konstrukcí v zóně předpokládaného možného
ovlivnění stavbou, a to jednak pro vlastní ochranu těchto objektů, a jednak aby bylo v budoucnu
zabráněno sporům o míře zavinění případných poruch způsobených stavbou.
Provoz
Stavební konstrukce situované poblíž komunikací bývají zatíženy vibracemi vyvolanými
projíždějícími vozidly. Míra ovlivnění se odvíjí od vzdálenosti budov od komunikace. Je známo, že
dříve než se začnou projevovat škody na konstrukci budov, bývá zaznamenáno nepříznivé
působení vibrací na osoby. Překročení bezpečnostních limitů udávaných hygienickými normami
zpravidla předchází tvorba trhlin a prasklin v konstrukcích (Ing. Bílý, Ing. Tipka, 2012).
Přes zastavěné území Suchdola prochází SOKP 518 tunelem. Vibrace generované dopravou jsou
jen zřídkakdy větším problémem při provozu tunelu. Určitým zdrojem vibrací mohou být větráky,
které musí být při svém provozu dobře vyváženy, aby se předešlo nadměrným vibracím.
Nicméně jejich vibrace jen málokdy ovlivňují okolí a jejich působení je převážně omezeno na
vlastní větrák.
Pozitivní dopad přinese realizace záměru pro zástavbu situovanou podél páteřních
frekventovaných komunikací na území Hl. m. Prahy, kde dojde ke znatelnému snížení dopravního
zatížení, např. na území MČ Prahy 6.
V souhrnu lze konstatovat, že s ohledem na technické řešení záměru a situování zástavby nebude
vlastní provoz záměru zdrojem vibrací, které by mohly mít nepříznivý dopad na obyvatele a
hmotný majetek.
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D.1.3.3 Další fyzikální a biologické charakteristiky
Radioaktivní, elektromagnetické záření
Realizace záměru nezmění radiační situaci území.
Světelné znečištění
Provoz na silničních komunikacích je zdrojem světelného znečištění ze dvou zdrojů:
a) osvětlení komunikace, nebo dílčích objektů – koncepce osvětlení není v technické studii
řešena. Lze však předpokládat, že bude pojata obdobně jako na ostatních již zprovozněných
úsecích SOKP – hlavní trasa trvale osvětlena není, osvětleny jsou pouze křižovatkové úseky.
Toto úsekové osvětlení bude s ohledem na blízkost městské aglomerace, navíc v těsné
blízkosti Letiště Ruzyně generující značné světelné znečištění, jen neznatelným příspěvek.
MÚK jsou umístěny nedaleko sídel, proto je vliv lokálního osvětlení bez podstatného dopadu.
Osvětlení celé trasy se z tohoto hlediska nedoporučuje, neboť by znamenalo posunutí hranice
světelného znečištění do volné krajiny od zastavěného území Prahy
b) světelné reflektory automobilů – vliv nočního osvětlení krajiny reflektory aut je průvodním
jevem každé silniční komunikace. Významný je pouze tehdy, pokud osvětlení zasahuje určitou
citlivou část území. Tou může být obytná zástavba nebo přírodní rezervace s citlivými druhy
(např. někteří ptáci). Záměr je veden mimo taková území. Navržené vegetační úpravy, vedení
nivelety komunikace v zářezu a uvažované zemní valy budou světelné znečištění z velké míry
pohlcovat.
Žádné významné vlivy biologických a dalších fyzikálních faktorů nejsou známy.
D.1.3.4 Návrh opatření
V navazující přípravě záměru zpracovat Hlukovou studii pro období výstavby s návrhem
opatření pro snížení hlukové zátěže z výstavby (např. specifikace časového omezení
nejhlučnějších stavebních činností v průběhu dne i v průběhu roku, využití mobilních
protihlukových opatření, vhodná organizace staveniště, stanovení maximálních intenzit
staveništní dopravy na veřejné komunikační síti, využití pásového dopravníku v ose stavby
v prostoru MČ Suchdol aj.).
Zásady organizace výstavby zpracované v navazující PD zapracují navržená opatření pro
eliminaci hlukového zatížení a budou uplatňovat obecně platná pravidla (např. řešení
přepravních tras s důrazem na vedení stavební mechanizace mimo zástavbu obcí, pohyb
těžké staveništní mechanizace zejména v ose nové komunikace bez průjezdu zástavbou,
umístění zařízení staveniště s ohledem na zástavbu, apod.).
V předstihu před zahájením výstavby bude provedena inventarizace a pasportizace objektů
povrchové zástavby, inženýrských sítí a jiných konstrukcí v zóně předpokládaného možného
ovlivnění stavbou (vlivy vibrací), a to jednak pro vlastní ochranu těchto objektů, a jednak aby
bylo v budoucnu zabráněno sporům o míře zavinění případných poruch způsobených
stavbou.
V Dokumentaci EIA zpracovat Hlukovou studii, která detailně prověří akustickou situaci
s návrhem příslušných protihlukových opatření na základě sestavení a provedení výpočtu ve
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3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech. Na stávajících
komunikací ovlivněných zprovozněním SOKP budou v případě nutnosti prověřena pro
zajištění plnění hygienických limitů organizační opatření.
Návrh protihlukových opatření bude primárně řešen s ohledem na významné přebytky
výkopové zeminy a estetické začlenění stavby do krajiny, tedy zejména formou ozeleněných
zemních valů.
V navazující přípravě záměru prověřit za účelem minimalizaci objemů nadbytečných zemin
určených k odvozu veškeré možnosti využití vytěžené zeminy v místě stavby, např. modelace
terénu nad tunely, terénní valy, rozprostření zeminy na okolní pozemky (vše v souladu
s podmínkami příslušných orgánů a za souhlasu vlastníku pozemků).
Technický návrh přivaděče Rybářka bude reflektovat požadavek na eliminaci hlukového
zatížení zástavby v ul. Kamýcká. Bude proveden v souladu s opatřením zohledněným
v dopravně inženýrských podkladech, tedy posun jižního portálu jižním směrem
(prodloužení tunelu), takže ulice Kamýcká od Sedlce plynule přechází do tunelu Rybářka a
směr Sedlec <-> Suchdol je napojen bezkolizně přímými větvemi kolem portálu tunelu.
Naopak směr Suchdol <-> tunel Rybářka není umožněn.
Po uvedení stavby do provozu bude provedeno kontrolní měření akustické situace. Tímto
měřením bude ověřena předpokládaná funkce protihlukových opatření.
Dílčí závěr kapitoly D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky:
Vlivem zprovoznění SOKP 518 lze v hodnocených katastrálních územích očekávat změnu
akustické situace z provozu silniční dopravy v území přímo úměrně k ovlivnění dopravního
zatížení komunikací. Ke zlepšení akustické situace dojde u objektů umístěných v blízkosti
stávajících komunikací, u kterých dochází vlivem zprovoznění SOKP 518 ke snížení dopravní
zátěže. Naopak zhoršení akustické situace lze očekávat v okolí komunikací, u kterých dojde
v důsledku zprovoznění SOKP k nárůstu dopravy. V Dokumentaci EIA bude zpracována Hluková
studie s návrhem příslušných protihlukových opatření, která budou přijata pro zajištění plnění
hygienických limitů tak, aby vlivy záměru byly na přijatelné úrovni.
Příslušná ochranná opatření musí být přijata také pro období výstavby. Výstavba tunelových
úseků v prostoru Městské části Praha – Suchdol bude dočasným, avšak velice znatelným vlivem
zhoršující hlukové poměry okolní zástavby. Aby tyto vlivy byly eliminovány na přijatelnou
úroveň, je nutno kromě již navržených opatření zapracovaných v technickém návrhu záměru
(progresivní stavební technologie tunelů pomocí podzemních stěn, či možnost využití lodní
přepravy) zajistit plnění dalších opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů (budou
specifikována v navazující přípravě záměru).
V souhrnu lze očekávat převládající pozitivní vlivy, dané zlepšením hlukové (dopravní) situace
na páteřních komunikacích na území Hlavního města Prahy. Negativní vlivy se budou
projevovat zejména na lokální úrovni v místě umístění záměru, při přijetí navržených opatření
k eliminaci hlukového zatížení v období provozu i výstavby budou na přijatelné úrovni.
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D.1.4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
D.1.4.1 Vlivy na povrchové vody
Období výstavby
Stavba není v žádném úseku realizována v přímém kontaktu s povrchovými vodami. Pouze při
výstavbě dešťové kanalizace vedené od SOKP štolou do Vltavy dojde k přímému kontaktu s řekou
Vltavou. Vlastní vyústění do Vltavy musí být proto realizováno při přijetí standartních opatření
k ochraně vodního prostředí za podmínek odsouhlasených správcem toku a příslušným
vodoprávním úřadem. Při stavebních pracích nesmí být použity materiály, které by ohrozily
kvalitu vody v toku. Jedná se zejména o některé příměsi do stříkaného betonu (např. urychlovače
apod.).
Ostatní potenciální vlivy na vody jsou vztaženy zejména k havarijním stavům. Pro stavbu bude
vypracován plán opatření pro případ havárie (zákon č. 254/2001 Sb., vyhláška č. 450/2005 Sb.).
Pro zamezení znečištění ropnými látkami je nutno při manipulaci s nimi postupovat v souladu s
platnými zvláštními předpisy.
Výstavba bude probíhat v souladu se schválenými ZOV. Staveniště musí být vybaveno tak, aby
veškeré produkované odpadní vody byly řádně zneškodňovány a nedocházelo ke znečisťování
povrchových ani podzemních vod. Při provozu zařízení staveniště zabezpečit úniky znečištěných
vod – jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a
skladovacích ploch staveniště. Srážkové vody odtékající ze staveniště musí splňovat limity
ukazatelů znečištění dle platné legislativy – nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a
hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění.
Všechny používané stroje musí být v dobrém technickém stavu a to zejména z hlediska možných
úkapů ropných látek. Budou prováděny pravidelné kontroly staveniště a stavebních
mechanismů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního
řádu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy, neprodleně informovat vodohospodářský orgán.
Staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci havarijního úniku ropných látek (např.
VAPEX).
Zpevněné plochy pro parkoviště stavebních strojů a dopravy budou zabezpečeny proti úniku
znečišťujících látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek
a čisticích stanic. Dále je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Proto je nutné uvažovat
o opatřeních pro případ přívalových dešťů. Jedná se např. o provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště. Tento objekt bude součástí odvodnění staveniště a bude jej řešit
dodavatel stavebních prací. Staveniště bude chráněno před odtokem z přilehlého okolí
systémem příkopů a rigolů tak, aby v prostoru staveniště nevznikaly odpadní vody ve větším
objemu, než je přirozené.
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Období provozu
V této části jsou popsány potenciální vlivy záměru na hydrologické charakteristiky území a jakost
povrchových vod.
•

Vlivy na hydrologické charakteristiky

Samotná stavba nové komunikace přímo nekříží žádný vodní tok ani se přímo nedotýká žádné
vodní plochy. Zpevněním povrchu komunikace vzniknou v dotčených povodích nové
nepropustné plochy, které přispějí k urychlení povrchového odtoku. Hydrologický režim povodí
bude ovlivněn zvýšením odtokového koeficientu povodí.
Systém odvodnění
Jak je uvedeno v kap. B.I.6, veškerá srážková voda ze zpevněných ploch komunikací bude
zachycována v rigolech se svedením vody do dešťové kanalizace, nebude nikde volně
rozptylována po terénu. Na kanalizaci jsou navrženy bezpečnostní prvky: dešťové usazovací
nádrže (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin z hlediska kvalitativního a retenční nádrže (RN) jako
opatření pro snížení průtoků z hlediska kvantitativního.
Pro zachycení vod ze zářezů se navrhují příkopy na patách svahů, pro zachycení vod z přilehlých
povodí se navrhují nadzářezové příkopy v kombinaci se zemními valy (přistoupí-li s k jejich
realizaci; jedná se o velmi malé množství vod bez podstatného významu právě s ohledem na
protihlukové valy, navíc vedení trasy SOKP ve velké části prakticky po rozvodnicích). Odvodnění
křižovatkových větví v místech MÚK je v přiměřené míře svedeno pomocí krátkých řadů do
dešťové kanalizace SOKP.
Vyjma části křižovatkových větví MÚK Přední Kopanina, které jsou svedeny do kanalizace
navržené přeložky sil. I/7 (není součástí záměru), která je vyústěna do suchého poldru Letiště V.
H. Praha na Kopaninském potoce, jsou všechny vody z komunikací svedeny přes kanalizaci do
řeky Vltavy.
První úsek odvodnění je zakončen DUN Horoměřice v km 34,08 a RN Horoměřice v km 34,35
(2xsuchý poldr). Navazuje druhý úsek, do kterého se připojuje odpad RN Horoměřice, pokračuje
k portálu tunelu Suchdol a v km 35,95 je vyústěna do DUN + RN Suchdol – Výhledy v km 36,05
umístěné před vtokem do tunelu. Tato retenční nádrž slouží ke snížení zatížení štoly procházející
tunelem a zmenšení odtokových špiček. Poslední úsek je veden v kolektoru technické chodby
tunelu. V km 36,70 je umístěna RN Suchdol – Na Mírách, která je navržena jako podzemní
železobetonová nádrž pro zajištění odvodnění z přilehlého povodí tunelu a která je vyústěna do
odvodnění vedené v tunelu. V km 37,70 se trasa odvodnění odklání vpravo od tunelu a je vedena
vlastní štolou k výusti do řeky Vltavy. V km 38,20 je spadiště výšky cca 85 m. Do spadiště je také
vyústěn odpad od DUN Suchdol-Za hájem, umístěné na odvodňovacím systému MÚK Rybářka.
Návrh technického řešení odvodnění respektuje požadavky na minimalizaci vlivů stavby na vodní
toky. Pro ochranu vodního prostředí a dodržení legislativou stanovených limitů je navrženo
poměrně náročné řešení svedení silniční kanalizace systémem štol a šachet, které umožní
vyústění kanalizace do řeky Vltavy bez nutnosti zatížení místních drobných, málo vodných
vodotečí. Ovlivnění Vltavy, která je dostatečně vodný tok, navíc při zohlednění zabezpečovacích
prvků (DUN, retenční nádrže), nebude významné – viz vyhodnocení dále v textu.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Dotčená povodí a vodní toky, recipienty
Spád nivelety SOKP 518 je prakticky trvalý, směrem od Ruzyně do Suchdola. Rozdílná je situace
u přivaděče Rybářka, kde trasa prochází údolím Vltavy bez stálého povrchového toku. Niveleta
silnice má kolísavou úroveň (vzestupné i sestupné úseky).
Trasa silnice prochází povodími levostranných přítoků řeky Vltavy, které jsou vodními toky 4.
řádu, závěrečný úsek se nachází přímo v povodí Vltavy. Pouze dva vodní toky jsou využity jako
recipienty (zvýrazněny). U ostatních vodotečí se potenciální ovlivnění hydrologického režimu
odvíjí od změny charakteru a rozlohy povodí. Výstavbou zářezů (násypy zde prakticky nejsou)
může dojít k usměrnění povrchového ronu při přívalových srážkách a tím i k přetoku mezi dílčími
povodími. S ohledem na fakt, že z velké části je trasa SOKP 518 vedena po vrcholových partiích
v blízkosti hydrologických rozvodnic, nemá tento efekt významný vliv. Některých povodí se
dotýká zcela okrajově (Nebušický p., Lysolajský p.). Velikost dotčených povodí vodních toků není
nijak významně zvětšována či zmenšována.
•

Nebušický potok, čhp 1-12-02-005. Záměr do povodí zasahuje velmi okrajově větví MÚK
Přední Kopanina. Bez vlivu.

•

Kopaninský potok, čhp 1-12-02-11. Záměr do povodí velmi okrajově zasahuje částí MÚK
Přední Kopanina. Odvodnění části křižovatkových větví MÚK Přední Kopanina bude svedeno
do kanalizace navržené přeložky sil. I/7, která je vyústěna do suchého poldru Letiště V. H.
Praha na Kopaninském potoce. S ohledem na poldr a malý rozsah odvodňované plochy
komunikace bez vlivu na vodní tok a povodí.

•

Horoměřický potok, čhp 1-12-02-013. Stavba prochází povodím v úseku km 30,0 – 33,85.
V tomto úseku se trasa přibližuje k rozvodnici s dílčím povodím Nebušického potoka se
spádovým recipientem Šárecký potok. Trasa SOKP 518 odřízne malou plochu povodí při
jeho jižní rozvodnici, čímž dojde ke zmenšení plochy povodí o cca 10 %. Tato odříznutá
plocha bude odvodněna nadzářezovými příkopy v kombinaci s příkopy při patě zemních valů
(bude-li k nim přistoupeno) a takto podchycené vody budou svedeny dle přirozené
morfologie terénu k nejbližší vodoteči. Bez podstatného vlivu na hydrologické
charakteristiky povodí.

•

Potok Housle (Lysolajský potok), čhp 1-12-02-006. Záměr do povodí zasahuje MÚK
Horoměřice. Potok je přítokem Šáreckého potoka. Trasa SOKP 518 odřízne jen velmi malou
plochu povodí při jeho severozápadní rozvodnici, čímž dojde ke zmenšení plochy povodí
o cca 1,5 %. Tato odříznutá plocha bude přirozeně odvodněna do sousedního povodí
Horoměřického potoka. Bez vlivu na hydrologické charakteristiky povodí.

•

Suchdolský potok, čhp 1-12-02-014. Stavba prochází povodím v úseku km cca 34,65 – 37,1,
se spádovým recipientem Únětický potok. V tomto povodí je trasa SOKP vedena ve značné
části tunelovým úsekem. Změnu morfologie terénu s dopadem na odtokové poměry
úsekově přinese realizace přesypaného tělesa tunelu v mělké depresi na Suchdole okolo km
36,7. Tunel zde svým přesypáním vytvoří hráz a malé bezodtoké území. Proto je zde
navržena retenční nádrž Suchdol – Na Mírách, jejímž účelem je odvodnění této bezodtoké
deprese do kanalizačního systému SOKP 518. Vlastní nátok je řešen z předsazeného
sedimentačního příkopu mezi zemním překrytím tubusu komunikace a okolním terénem.
Archivní hydrogeologické posudky označují tuto splachovou depresi jako možné prameniště
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Suchdolského potoka. Proto musí být v návrhu tunelu Suchdol zahrnuta příslušná opatření,
např. v podobě celoplošné obvodové izolace, které zabrání drenážním účinkům liniové
stavby, a zároveň opatření, která umožní obnovit původní režim podzemní vody tak, aby
mohlo docházet k proudění vody mezi územími na obou stranách tunelu (např. drenáže
pode dnem tunelu).
•

řeka Vltava, čhp 1-12-02-007. Závěrečný úsek stavby. K tomuto povodí náleží i trasa
přivaděče Rybářka včetně tunelu Rybářka. V tomto povodí jsou dílčí vodoteče bez setrvalého
průtoku, drobné deprese jsou odvodňovány přímo do Vltavy (jejich křížení s železniční tratí
ČD je klenbovými mostky). V příbřežní části Vltavy zhruba na úrovni železniční trati podél
Roztocké ulice se nacházejí ojedinělé, i pramenné vývěry [16]. Záměr bude bez podstatného
vlivu na charakter dotčeného dílčího povodí.
Přímý vliv v podobě přivedením srážkových vod z nových komunikací kanalizací do řeky
Vltavy bude bez podstatného dopadu, neboť řeka Vltava je dostatečně vodný tok a
příspěvky z kanalizace SOKP nebudou v poměru významné – viz dále v textu.

→ Realizace záměru nebude mít při dodržení navržených opatření významný vliv měnící
hydrologický režim krajiny.
Míra vlivu příspěvku z nově zpevněných ploch
Z porovnání výsledků ovlivnění průtoků a hydrologických charakteristik toků vyplývá, že při
přívalovém dešti odpovídá míra ovlivnění průtoků především velikosti plochy povodí dotčeného
toku a velikosti odvodňované plochy.
Realizací záměru, který prochází krajinou s významným zastoupením zemědělské půdy, dojde
k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku rozsáhlejšího zpevnění ploch lze očekávat omezení
vsaku srážkových vod s dopadem na zrychlený povrchový odtok a snižující se retenci krajiny, což
přispívá ke vzniku lokálních přívalových odtoků a celkovému snížení retenčního potenciálu
krajiny. Vznik nově zpevněných ploch vozovek bude bez přímého ovlivnění hydrologického
režimu malých vodních toků, přes jejichž povodí je záměr trasován, trasa SOKP je soustředěně
odvodněna do Vltavy (v krátkém úseku také do Kopaninského potoka),
Nově zpevněné plochy představují naprosto neznatelnou část z dotčeného povodí 3. řádu řeky
Vltavy (čhp 1-12-02, plocha povodí 975,1 km2). O zcela zanedbatelnou plochu se jedná i
z pohledu dílčích povodí recipientních vodotečí.
•

Do Kopaninského potoka je svedena voda z velmi malé části MÚK Přední Kopanina, navíc
přes suchý poldr, který příznivě vyrovnává průtokové poměry potoka. Rozloha odvodňované
zpevněné plochy vozovek (cca 0,6 ha) představuje 0,08 % z celkové plochy dotčeného
povodí Kopaninského potoka (7,21 km2).

•

Hlavním recipientem vod je řeka Vltava. Rozloha odvodňované plochy (cca 23,6 ha)
představuje 2,3 % z celkové plochy dotčeného povodí řeky Vltavy (plocha dílčího povodí
10,3 km2).

→ Z uvedeného vyplývá, že nově zpevněné plochy komunikací představují zanedbatelnou část
plochy povodí dotčených recipientů bez dopadu na jejich režim. Ochrana hydrologického
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režimu recipientních vodotečí je navíc zajištěna opatřením v podobě retenčních nádrží, které
snižují kulminační průtoky přiváděné do recipientu.
Rámcová bilance srážkových vod
Rámcová bilance srážkových vod je uvedena již v kapitole B.III.2. Z ní je vidět nárůst ročního
odtoku srážkové vody ze zpevněných ploch komunikací. Na uvažované ploše pro návrh nových
komunikací se změní odtokový součinitel charakterizující vlastnosti povrchu z 0,1 (pole, louky) na
0,8 (zpevněné komunikace) – dle TP 83 [99].
Tab. 56 Rámcová bilance srážkových vod – nárůst odtoku srážkové vody z nově zpevněných ploch
Nově zpevněné Odtokový Redukovaná Dlouhodobý
plochy vozovek
koef.
plocha
srážk. úhrn
Nulová var. 242 300 m2
2

Aktivní var. 242 300 m

0,1
0,8

24 230 m2
2

194 640 m

560 mm /rok

Celkový roční
odtok srážk. vody
12 760 m3/rok
3

102 080 m /rok

Rozdíl
89 320
m3/rok

Z tabulky je vidět, že realizace záměru bude v zájmovém území znamenat navýšení ročního
odtoku srážkové vody o přibližně 89 320 m3/rok.
→ Vypočtený nárůst představuje cca 0,002 % z průměrného ročního průtoku řeky Vltavy, tedy
zcela neznatelný příspěvek.
Velikost odtoku ze stoky komunikace SOKP 518 byla stanovena pro řadu zatěžovacích dešťů
s periodicitou n = 0,05 (Q20) na 4013 l/s. To je 0,15 % z vltavského průtoku Q20 (Vltava, profil
Malá Chuchle): Q20 = 2720 m3/s, Vltava.
→ Odtokové vody z komunikace jsou svedeny do dostatečně vodného toku. K ovlivnění
průtokových poměrů recipientů realizací záměru nedojde.
Uvažované odtoky jsou i pro odtok srážkových vod ze zářezových svahů, které je možno vsakovat
a odvádět jen části nevsáklé, tedy je hodnocen zatíženější stav na straně bezpečnosti. Prověření
možnosti zasakování těchto vod je doporučeno jako opatření pro navazující přípravu záměru.
•

Úpravy koryt vodních toků

Záměr nekříží žádný vodní tok, nedojde tedy k žádnému zásahu do koryt vodních toků (lokální
úprava při vyústění šachty do řeky Vltavy je bez podstatného dopadu).
•

Záplavová území

Stavba SOK 518 je vedena zcela mimo stanovená záplavová území.
Zájmové území se nachází v oblasti, kde hrozí nebezpečí z přívalových srážek (dle Identifikace
kritických bodů, VÚV TGM Brno 5/2014) – kritické body: Nebušice, Housle, Starý Suchdol.
V řešeném území je koridor stavby veden vesměs poblíž rozvodnic, navíc při zohlednění
navrženého systému odvodnění dálnice bez významného vlivu na hydrologické charakteristiky
dotčených dílčích povodí. Realizací záměru nedojde k prodloužení délky svahů při kritickém
odtoku.
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Vlivy na jakost povrchových vod

Systém odvodnění zahrnuje bezpečnostní prvky pro ochranu povrchových vod. Jsou navrženy
dešťové usazovací nádrže (DUN) s odlučovačem lehkých kapalin, které mají obecně za úkol
zachytit usaditelné látky povrchového odtoku ze silnice, jednak látky vzlínající k hladině nebo
odstranitelné průtokovým filtrem (nejdůležitější jsou ropné látky) a odstranit je tak
z povrchového odtoku před jeho výtokem do recipientu. Odloučení nečistot tak probíhá
sedimentací a následnou filtrací sorpčními fibroilovými filtry. Pro období provozu musí být
zařazeno opatření v podobě pravidelné kontroly, údržby a čištění retenčních nádrží a DUN, aby
se v nich zachycené polutanty nedostávaly do povrchových či podzemních vod.
Při hodnocení vlivu na kvalitu povrchových vod je třeba rozlišovat mezi vlivem běžného provozu
a havárií. Pro případ havárie (zejména většího rozsahu, např. vozidla převážející nebezpečný
náklad) budou dále zařazena uzavírací šoupata na kanalizaci.
Při havarijním stavu na silnici (dopravní nehody) a úniku nebezpečných látek do okolního
prostředí musí být provedena likvidace havarijních následků přímo v místě havárie. Je nutno
operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést zabezpečovací práce. Sanace musí být
řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními. Kapacita DUN s OLK by měla být navržena
tak, aby zajistila celý objem cisternového vozu na svém záchytném území.
Samostatně je řešeno odvodnění tunelů. To se předpokládá přes systém štěrbinových žlabů a
kanalizace do nádrží znečištěných vod. Tímto systémem budou svedeny znečištěné vody při
požárním zásahu v tunelu nebo nepředvídané úniky kapalin při haváriích vozidel a vody z mytí
tunelových trub. Znečištěné vody budou z nádrže odváženy k odstranění oprávněnou osobou.
Pokud v průběhu požáru dojde k naplnění akumulačního prostoru požární vodou, bude přítok
dalších požárních vod již protékat nádrží do dešťové kanalizace dálnice, což musí být zajištěno
přes nornou stěnou zachycující případné plovoucí znečištění. Poloha hladiny vody v nádržích
bude v rámci měření a regulace sledována a přenášena do centrálního dispečinku SOKP.
Za běžného provozu komunikace je zdrojem kontaminace povrchových vod, které jsou v
kontaktu s trasou, odtékající srážková voda ze zpevněného povrchu silnice. Tyto vody obsahují
široké spektrum látek, které souvisejí s provozem a údržbou silnice. Z praktického hlediska, ve
vazbě na možná ochranná opatření, je třeba se zaměřit na 3 základní skupiny:
nerozpuštěné látky – jedná se o prach ze silnice, saze z výfukových plynů, otěry pneumatik,
produkty koroze částí automobilů a stavebních konstrukcí apod. Mohou na ně být
sorbovány i organické látky ze spalování pohonných hmot (PAU).
Veškerá srážková voda ze zpevněných ploch komunikací bude zachycována v rigolech se
svedením vody do dešťové kanalizace, nebude nikde volně rozptylována po terénu. Na
kanalizaci jsou navrženy dešťové usazovací nádrže s odlučovačem lehkých kapalin.
ropné látky – jedná se o úkapy pohonných hmot (benzín, nafta) a olejů při provozu vozidel,
v současné době se jejich množství ve vodách stanovuje jako obsah uhlovodíků C10-C40,
v minulosti byl stanovován jako obsah nepolárních extrahovatelných látek (NEL), literatura
uvádí zjištěné koncentrace NEL ve vodách z komunikací nejčastěji 0,1 – 0,4 mg/l. Ropné látky
mohou být ve vodách zachycovány pomocí norných stěn a sorpčních filtrů, nařízení vlády č.
401/2015 Sb. uvádí limit pro povrchové vody v ukazateli C10-C40 0,1 mg/l.
Předkládaný záměr zahrnuje návrh DUN s odlučovači lehkých kapalin.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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chloridy (hlavní součást posypových materiálů pro zimní údržbu silnic) – do odtékajících
srážkových vod se dostávají z chloridu sodného používaného k zimní údržbě silnic, literatura
uvádí pro vody z komunikací obsah chloridů 100 - 5 000 mg/l. Pro odstranění chloridů
rozpuštěných ve vodě neexistuje ekonomicky přijatelná technologie, nařízení vlády
č. 401/2015 Sb. uvádí limit pro povrchové vody v ukazateli chloridy 150 mg/l, které mohou
mít vliv na povrchové a podzemní vody.
Nížinné klimatické podmínky předurčují malé množství chloridových solí aplikovaných
v rámci zimní údržby komunikace. Navíc velká část vozovek je vedena v tunelových úsecích
(tunel Suchdol a Rybářka), což významnou měrou snižuje objemové znečištění povrchových
vod chloridy.
Koncentrace kontaminantů se mění v závislosti na dopravní zátěži na silnici. V Tab. 21 je uveden
přehled potenciálních kontaminantů obsažených v dešťové vodě odtékající ze silnice.
Z kontaminantů vznikajících provozem na silnici (Cl-, NEL, NL, BSK5, Zn) ovlivňují jakost vody
v recipientech nejvíce chloridy ze zimní údržby. Jejich zneškodnění pomocí technických opatření
je dosud neřešitelné v celosvětovém měřítku.
Hlavní část chloridů odtéká v dobách tání (vysoké průtoky a mírně zvýšené koncentrace
chloridů). Ke krátkodobým vysokým nárůstům koncentrace chloridů v recipientech může
docházet především na začátku teplých period bez srážek. Tyto situace trvají řádově hodiny,
maximálně dny, bez významného vlivu na ekosystémy vodních toků [23].Z výsledků sledování
koncentrací v odtokové vodě a ve vztahu k vzorkům půdy v okolních pozemcích se ukazuje, že do
vodního toku se dostane pouze část aplikované látky. Jisté množství se rozpráší v krystalické
formě či ve formě aerosolu do okolí a do ovzduší, část je zachycena a zpracována vegetací.
Minimalizace negativních dopadů zimní údržby spočívá v optimalizaci posypových dávek a
minimalizaci chloridů v posypových materiálech. Riziko ovlivnění vodního a hydrobiologického
prostředí je významně sníženo také skutečností, že chloridové posypové materiály jsou
používány v zimním období, tedy v období vegetačního klidu. Protože chloridové ionty jsou
relativně velmi pohyblivé, je možno reálně předpokládat, že budou z prostředí odplaveny dříve,
než se stačí biotoxicky projevit. Za nejvhodnější způsob aplikace rozmrazovacích látek je
považováno tzv. skrápěné solení – sůl optimální granulace je při aplikaci na vozovku současně
skrápěna solankou. Nejčastěji roztokem NaCl či CaCl2. To umožňuje minimalizaci dávky soli,
neboť sůl je více přilnavá k povrchu vozovky, neodskakuje a lépe se rozpouští.
Rozvaha průměrného ročního množství dešťové vody odtékající z komunikací hodnoceného
záměru a koncentrace chloridových iontů při zimní údržbě vozovky standardním množstvím
posypu je následovná:
Celkový roční odtok srážkové vody z komunikace, V = 102 080 m3/rok
Množství odpadních vod za zimu Vz = V x 0,385, Vz = 39 300 m3/rok
Průměrný odtok za zimní období Qz = Vz : t (t – čas za zimní období), Qz = 3,23 l/s
Množství chloridů při průměrné spotřebě posypového materiálu 1,0 kg/m2 za zimní období: A
= Px1,0 x 0,606 (koef. 0,606 odpovídá zastoupení Cl- v posyp. materiálu), A = 146,83 t/zimu
Koncentrace chloridů v odpadní vodě k = A : Vz, k = 3 736 mg/l
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Výsledek je v souladu s tezemi studie [23], která uvádí průměrné hypotetické koncentrace
chloridů ve vodě odtékající z vozovky kolem 2,4 g/l, přičemž reálné koncentrace očekává až na
úrovni 3,5 g/l. Aktuální koncentrace chloridů v recipientech jsou závislé především na stavu
počasí (teplota, srážky).
Podle pozorování prováděných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR bylo na dálnici D1 prokázáno, že při
ošetřování vozovky skrápěním se předpokládá snížení objemu použitých chloridů cca o 30 % a
výrazné omezení rozptylu posypového materiálu do okolí komunikace. Tato skutečnost není do
výpočtu zahrnuta, proto jsou vypočtené hodnoty znečištění chloridy vyšší, než budou skutečné.
Orientační míru ovlivnění jakosti vody v recipientech lze stanovit na základě poměru ředění,
který vychází z poměru odtoku Q355 příslušného recipientu a průměrným ročním odtokem
z komunikace.
Vltava, Q355 = 26 m3/s = 26 000 l/s
Průměrný roční odtok z komunikace V = 102 080 m3/rok = 3,24 l/s
Poměr ředění 1: 8 000

S ohledem na vysokou vodnost řeky Vltavy je zřejmé, že příspěvky z odvodnění stavby SOKP 518
nebudou prakticky znatelné, poměry ředění budou velmi vysoké. Realizací záměru nebude
docházet k negativnímu ovlivnění toku Vltavy, odvádění vod ze silničního okruhu není schopno
významně ovlivnit kvalitu vody ve Vltavě. Ani v krátkodobých obdobích tání sněhu nebude
docházet k situacím, které by mohly mít pozorovatelný vliv na ekosystémy povrchových vod.
Stavbou dotčená katastrální území jsou vymezena jako zranitelné oblasti dle nařízení vlády č.
262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu (v platném znění). Na
předmětný záměr se omezení definované pro zranitelné oblasti nevztahují.
•

Dotčené útvary povrchových vod

V souvislosti s požadavky Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES na dosažení
dobrého chemického a ekologického stavu vodního prostředí je kladen velký důraz na omezení
vnosu znečištění do recipientů.
Realizací záměru budou dotčena dílčí povodí jednoho útvaru povrchových vod DVL_0820 Vltava
od toku Berouna po ústí do Labe, jehož chemický stav je hodnocen jako nedosažení dobrého
stavu, a ekologický stav jako poškozený stav. S ohledem na charakter záměru a jeho technické
řešení lze na základě výše provedeného vyhodnocení vlivů na povrchové vody předpokládat, že
záměr nezpůsobí zhoršení jeho ekologického stavu ani chemického stavu. Lze rovněž
předpokládat, že výstavba a provoz záměru nebudou v budoucnosti překážkou ke zlepšení
současného ekologického a chemického stavu.

D.1.4.2 Vlivy na podzemní vody
Pro potřeby oznámení je využito podrobného inženýrskogeologického průzkumu z roku 2012
[16], který umožňuje základní identifikaci případných vlivů. V navazujícím stupni PD bude
proveden aktualizovaný Inženýrskogeologický a hydrogeologický (HG) posudek, při němž budou
stanoveny reálné hodnoty hydraulických parametrů a proveden aktualizovaný pasport trasy.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Míra vlivů na podzemní vody se odvíjí od hydrogeologických poměrů v trase stavby. Dle
archivních podkladů je v trase stavby konstatován pouze omezený výskyt podzemní vody, a to
jednak v pokryvných útvarech – prostředí s průlinovou propustností, a jednak v horninách
skalního podloží – prostředí s puklinovou propustností. V sedimentech suchdolské terasy
s průlinovou propustností je vytvořen stálý obzor podzemní vody, který je sycen přímou infiltrací
srážkových vod.
Období výstavby
Geologické a hydrogeologické poměry budou ovlivňovat stavbu zejména během realizace, kdy
bude nutno počítat při výkopových pracích kromě mechanického rozpojování také s trhacími
pracemi, a to v poměrně velkém rozsahu v obou tunelech. U tunelu Suchdol pak zejména v
oblasti východního portálu.
Převážná část hlavní trasy SOKP 518 od jejího počátku po tunel Suchdol nebude zřejmě při
výstavbě ovlivněna podzemní vodou. K zásahu do podzemních vod bude úsekově docházet
v tunelových partiích (tunel Suchdol a Rybářka) a u MÚK Rybářka.
Dle archivních podkladů bude stavbou tunelu nejvíce ovlivněna zvodeň v horninách svrchního
proterozoika v úseku mezi km cca 36,8 – 38,2. Ovlivnění kvartérní zvodně se předpokládá jen
minimální. V trase tunelu Suchdol se střídají úseky, u kterých bude hloubení s největší
pravděpodobností ovlivněno výskytem podzemní vody nade dnem výrubu, s úseky, kde
podzemní voda zřejmě hloubení neovlivní. Ve značné části tunelového úseku se ale hladina
vyskytuje poměrně mělce pode dnem výruby, s ohledem na dlouhodobé kolísání hladiny nelze
vzestup vody do úrovně dna výrubu i výše vyloučit.
V trase přivaděče Rybářka se střídají úseky, kde bude hloubení pravděpodobně probíhat nad
hladinou podzemní vody s úseky, kde bude hloubení probíhat zřejmě pod HPV. HPV bude dále
úsekově zastižena některými větvemi MÚK Rybářka.
Výstavba tunelů je připravována a bude prováděna dle pravidel "observační metody", neboť
předpověď chování tunelové konstrukce je velmi obtížná. Metoda spočívá v průběžném
posuzování správnosti návrhu a jeho případné korekce v průběhu výstavby. Před započetím
stavby je třeba stanovit meze přijatelnosti chování konstrukce a jednak pravděpodobnost, že
chování konstrukce bude v těchto mezích. Proto je třeba naplánovat geotechnický monitoring,
jimž se bude průběžně chování konstrukce sledovat a jež okamžitě odhalí jakékoliv předvídané či
nepředvídané anomálie. Musí být vypracován plán možných opatření, která se přijmou, pokud
monitoring odhalí chování konstrukce mimo přijatelné meze. Pro návrh platí ČSN EN 1997 - 1
Navrhování geotechnických konstrukcí - obecná pravidla. Monitoring bude zajištěn po celou
dobu výstavby dle předem schváleného plánu.
V současném stupni přípravy záměru je pro realizaci tunelových úseků uvažována progresivní
stavební technologie pomocí podzemních stěn (systém „cut and cover“), která má základ
v podzemních stěnách budovaných z předvýkopu. Ovlivnění hladiny podzemní vody touto
technologií je podstatně menší, neboť předvýkopy pro podzemní stěny jsou minimální. Vlastní
výkopy pro tunel se provádí až po zastropení díla a jsou omezeny pouze na budoucí profil tunelu.
Stěny jsou nepropustné. Voda může vniknout do výkopu pouze omezeně, a to čelem. Hloubka
podzemní stěny zabraňuje intenzivním přítokům podzemní vody.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Ovlivnění hladiny podzemní vody vlastní stavbou je tedy výrazně menší, než u klasické stavební
jámy. Nečerpá se nikdy celá stavební jáma, ale pouze úsek, kde se hloubí pod zastropením.
Podzemní stěna je z betonu s omezenou nasákavostí, prakticky je "nepropustná". Vlastní
hloubení podzemních stěn je pod ochranou bentonitové suspenze, která je také nepropustná.
Hladina podzemní vody může být ovlivněna vlastní konstrukcí, zejména podzemními stěnami,
které zasahují hlouběji pod terén, než je vlastní tubus tunelu. Aby se zabránilo vytvoření
přehrady pro proudění podzemní vody, budou přijata příslušná opatření (příčné drenážní lavice).
Při ražbě a hloubení musí být s přítoky podzemní vody zacházeno jako s důlní vodou.
Pro eliminaci rizika znečištění podzemních vod platí podmínky a komentář uvedené v kapitole
Období výstavby – vlivy na povrchové vody. Nebezpečí rizika znečištění podzemních vod lze čelit
technicko-organizačními opatřeními. Velký důraz musí být při stavebních pracích kladen na přijetí
preventivních opatření pro zamezení znečištění ropnými látkami, je nutno vyžadovat vysokou
úroveň technologické kázně a disciplíny.
Při jakémkoli havarijním úniku látek nebezpečných vodám do horninového prostředí při výstavbě
komunikace (i při jejím provozu) může dojít k ovlivnění kvality podzemní vody. Stupeň ovlivnění
bude závislý především na množství a charakteru uniklých látek, morfologii terénu, charakteru
horninového prostředí v místě úniku, úrovni hladiny podzemní vody, přítomnosti jiných
migračních cest a rychlosti a úplnosti provedení nápravného opatření. Množství a charakter
případně uniklých látek nelze hodnotit, stejně tak lze předpokládat, že případná sanační opatření
budou provedena správně, včas a v dostatečném rozsahu.
Období provozu
•

Ovlivnění režimu podzemní vody

Pasport trasy [16]
V aktivní zóně bude od počátku do km cca 36,2 difuzní vodní režim – tzn. hladina podzemní vody
výstavbu komunikace neovlivní, je v hloubce více než 20 - 25 m pod terénem (nelze vyloučit
výskyt lokálních zavěšených zvodní ve sprašových zeminách). Směrem k východu (k Suchdolu) se
snižuje hloubka podzemní vody na cca 10 - 18 m pod terénem, v předportálové části tunelu
Suchdol v oblasti Výhledy se již může nacházet v hloubce kolem 10 – 12 m.
V následujícím úseku tunelu Suchdol budou zeminy a horniny dna zářezu v přímém (vodní režim
kapilární) či nepřímém (vodní režim pendulární) kontaktu s hladinou podzemní vody, s výjimkou
krátkých úseků, ve kterých bude hladina zakleslá. Hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce
kolem 5 – 8 m pod terénem, směrem ke konci tunelové trasy pak prudce klesá, téměř souběžně
se strmým svahem vltavského údolí. V tunelovém úseku je tedy třeba počítat jak s úseky
s výskytem hladiny podzemní vody nad dnem tunelu, tak s místy s hladinou zakleslou pode dno
výkopu.
V převážné části trasy přivaděče Rybářka, včetně tunelové části, je hladina podzemní vody
zakleslá v horninách svrchního proterozoika. Hloubka hladiny podzemní vody v hodnocené trase
přivaděče je značně rozdílná. V jižní předportálové části tunelu Rybnářka se předpokládá
zaklesnutí hladiny podzemní vody pod terénem až do hloubky cca 8 – 14 m, případně i více.
S vyšší hladinou je třeba počítat v oblasti vyústění splachové deprese před severním portálem
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tunelu, kde se hladina v okrajové části splachové deprese může vyskytovat v hloubce již kolem 46 m pod terénem. Rovněž v severní části přivaděče, v oblasti s výskytem mocnějších terasových
sedimentů, se hladina podzemní vody může nacházet v hloubce kolem 4 – 6 m pod terénem.
V oblasti napojení přivaděče na hlavní trasu okruhu (MÚK Rybářka) nelze nad hlavním
kvartérním horizontem vyloučit ojedinělý výskyt lokální sezónní zvodně, která vzniká
v propustnějších polohách, vyskytujících se v relativně méně propustných vrstvách.
Vliv tunelů na režim podzemních vod
Z uvedeného pasportu trasy je zřejmé, že případné zastižení hladiny podzemní vody je vztaženo
zejména do tunelových úseků (tunel Suchdol a Rybářka) a MÚK Rybářka.
Technický návrh stavby zahrnuje opatření k omezení dopadu tunelové konstrukce na průběh a
úroveň podzemní vody. Musí být zabráněno drenážním účinkům stavby, na druhé straně
zachován (obnoven) původní režim podzemní vody tak, aby mohlo docházet k proudění vody
mezi územími na obou stranách tunelu. V případě nutnosti je možno vytvořit pod konstrukcí
tunelu horizontální odvodňovací a zavodňovací čistitelné vrty, nebo podzemní drenážní žebra.
Tyto konstrukce zajistí trvalé příčné proudění podzemní vody tak, aby nevznikla "podzemní
přehrada" proti přirozenému proudění podzemní vody. Naopak nesmí vzniknout podélná drenáž
vlivem nového podzemního díla. Tunel je řešen jako celoobvodově izolovaný objekt, což brání
trvalému snižování hladiny podzemní vody.
Po dokončení výstavby odvodňovacích šachet a štol dojde k obnovení původního horizontu
podzemní vody prakticky v původní úrovni.
Ovlivnění vodních zdrojů
Jímací objekty veřejného zásobování pitnou vodou ani ochranná pásma vodních zdrojů se
v prostoru tunelů ani v blízkém okolí stavby nenacházejí. V oblasti MČ Suchdol se vyskytuje
poměrně velké množství domovních studní, přestože je zavedena vodovodní síť. Studny slouží
vesměs jako voda užitková, některé zdroje nejsou využívány vůbec.
Vliv stavby na drobné zdroje nelze vyloučit v prostoru tunelu Suchdol. Jednoznačná prognóza
míry vlivu na okolní studny nelze ve stávající fázi přípravy záměru stanovit. Stávající domovní
studny, vybudované ve špatně propustných algonkických horninách, nemusí být v některých
případech vůbec ohroženy. Minimalizace vlivů na okolní jímací objekty lze dosáhnout co
nejvhodnějším technickým řešením, které zahrnuje např. nepropustné provedení dna a boků
tunelu.
Vliv tunelu Rybářka na režim proudění podzemní vody lze očekávat zejména v SZ okolí tunelu.
Vzhledem k puklinovému charakteru zvodnění i u blízkých objektů může být míra ovlivnění zcela
odlišná, tj. u některých studní dojde k podstatnému snížení využitelné vydatnosti a některé study
nemusejí být ovlivněny vůbec.
Rozsah vlivu bude ověřen podrobným hydrogeologickým průzkumem v navazující PD, při němž
budou získány skutečné hodnoty hydraulických parametrů. Bude proveden aktualizovaný
pasport trasy a pasport jímacích objektů v nejbližším okolí stavby. Bude sestaven návrh
monitoringu vodních zdrojů, který bude zahájen v období před zahájením stavby a bude
pokračovat i po stanovené období po zprovoznění záměru, tedy po ustálení režimu podzemních
vod.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Ochranná pásma vodních zdrojů, jímací objekty, prameny

V blízkosti záměru se nenalézají žádné vodní zdroje pro veřejné zásobování pitnou vodou, stavba
neprochází žádným ochranným pásmem vodního zdroje. Nejbližší OPVZ 2. stupně je stanoveno
na levém břehu Vltavy ve směru toku, v údolních partiích, pro vodní zdroj Roztoky – cca 400 m
od konce stavby, vlivy stavby lze vyloučit.
Většina projektované nivelety hlavní trasy okruhu prochází vysoko nad úrovní hladiny podzemní
vody. Lokální odvodnění vozovky by nemělo mít vliv na úroveň HPV. Vliv tunelů na jímací objekty
je komentován výše v textu.
S ohledem na vzdálenost od stavby se nepředpokládá vliv na dokumentované prameny. Nejbližší
z nich, pramen Pod Kozími hřbety, je situován cca 900 m od osy SOKP 518.
•

Vliv na jakost podzemních vod

S ohledem na navržený systém odvodnění se v období provozu vliv na kvalitu podzemních vod
nepředpokládá.
•

Monitoring režimu podzemní vody v okolí trasy nové komunikace

V rámci navazující projektové přípravy musí být sestaven program dlouhodobého monitoringu
režimu podzemní vody, který musí být zahájen minimálně 12 měsíců před zahájením výstavby a
ukončen po nastolení nového režimu podzemní vody po uvedení stavby do provozu. Jako
předmět monitoringu se doporučují domovní studny v pásmu do vzdálenosti 100 m od osy
tunelů na obě strany.
Součástí monitoringu bude i hydrochemický monitoring potenciální kontaminace způsobené
realizací záměru. U objektů monitoringu provést výškové zaměření odměrných bodů, z důvodů
výškového porovnání úrovní hladin a sestrojení mapy hydoizohyps.
Před zahájením stavby je nezbytné provést také pasportizaci stavebních objektů v nejbližším
okolí stavby. Vzhledem k hloubce HPV a charakteru horninového prostředí by případné snížení
hladiny podzemní vody obecně nemělo mít negativní vliv na statiku objektů v dosahu depresního
kužele. Přesto nelze vyloučit, že u některých staveb může dojít k dodatečnému sednutí základů a
tím spojenými dalšími procesy.
•

Dotčené útvary podzemních vod

Záměr je situován uvnitř jednoho útvaru podzemních vod základní vrstvy Proterozoikum a
paleozoikum v povodí přítoků Vltavy, ID 62500, jehož chemický stav je hodnocen jako
nedosažení dobrého stavu, a kvantitativní stav jako dobrý.
Vlivem realizace záměru lze očekávat jen dočasné a lokální ovlivnění jakosti dotčeného útvaru
podzemních vod. Tyto vlivy po ukončení výstavby odezní a nezpůsobí zhoršení stávajícího
chemického stavu útvaru ID 62500.
Z hlediska kvantitativního stavu nelze vyloučit dočasné vlivy v období výstavby, které budou jen
lokální a po ukončení výstavby buď zcela odezní, nebo budou bez významného dopadu. Dobrý
kvantitativní stav útvaru podzemních vod ID 62500 jako celku zůstane zachován.
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D.1.4.3 Návrh opatření
V navazující přípravě záměru zpracovat aktualizovaný Inženýrskogeologický průzkum a
hydrogeologický posudek, zpracovat aktualizovaný pasport trasy.
Vypracovat pasport jímacích objektů v okolí trasy záměru a pasport nejbližších staveb,
u kterých nelze předem vyloučit ovlivnění výstavbou tunelových úseků.
Na základě aktualizovaných podkladů definovat míru ovlivnění režimu podzemních vod a
jímacích objektů a stanovit rozsah opatření (např. nutnost vybudování náhradního
zásobování vody novými přípojkami).
Vyhotovit návrh geotechnického monitoringu pro období výstavby tunelových úseků,
s příslušným návrhem opatření.
Vyhotovit návrh monitoringu režimu podzemní vody a jímacích objektů, včetně
hydrochemického monitoringu, pro období před zahájením výstavby, v průběhu výstavby a
po jejím dokončení.
Technické řešení tunelů musí být navrženo s důrazem na maximální eliminaci ovlivnění
režimu podzemní vody (řešit jako objekt s celoplošnou obvodovou izolací se zajištěním
příčného proudění podzemní vody).
Dle výsledků Inženýrskogeologického průzkumu prověřit možnost zasakování srážkových
vod ze zářezových svahů.
Pro případ naplnění akumulačního prostoru nádrží znečištěných vod z tunelů je nutno
zařadit bezpečnostní prvky před vtokem znečištěných vod do kanalizace dálnice (norná
stěna).
Při realizaci odvodňovacích šachet a štol musí vhodně voleny stavební materiály tak, aby
neohrozily kvalitu vody ve Vltavě (jedná se např. o některé příměsi do stříkaného betonu).
Při ražbě a hloubení musí být s přítoky podzemní vody zacházeno jako s důlní vodou.
Na základě zaměření terénu věnovat pozornost řešení potenciální bezodtoké oblasti u
tunelu Suchdol, pro kterou je navržena retenční nádrž Na Mírách v km 36,70.
Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a navrženého technického řešení tunelu
Suchdol vyhodnotiv vliv výstavby tunelu Suchdol na průtoky v Suchdolském potoce,
v případě potřeby zpracovat návrh opatření.
Pro období provozu musí být zařazeno opatření v podobě pravidelné kontroly, údržby a
čištění retenčních nádrží.
Dílčí závěr kapitoly D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr se ve své trase přímo nedotýká žádného vodního toku či nádrže. Návrh odvodnění
respektuje požadavky na minimalizaci vlivů stavby na vodní toky. Pro jejich ochranu a dodržení
legislativou stanovených limitů je navrženo poměrně náročné technické řešení odvodnění,
zahrnující svedení dálniční kanalizace systémem štol a šachet do řeky Vltavy bez nutnosti
zatížení místních drobných, málo vodných vodotečí. Ovlivnění Vltavy, která je dostatečně
vodným tokem, navíc při zohlednění zabezpečovacích prvků (DUN, retenční nádrže), nebude
významné.
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Podzemní vody budou úsekově zastiženy při výstavbě tunelů Suchdol a Rybářka a MÚK Rybářka.
Navržená progresivní stavební technologie tunelů a provádění výstavby dle pravidel „observační
metody“, se zohledněním navržených opatření pro omezení dopadu tunelových konstrukcí na
průběh a úroveň podzemní vody (izolované provedení tunelu, zajištění příčného proudění
podzemní vody) eliminuje vlivy záměru na režim podzemní vody na přijatelnou úroveň.
Realizace ani provoz záměru nezpůsobí zhoršení stavu dotčených vodních útvarů.
Na základě provedeného vyhodnocení lze konstatovat, že celkový vliv na povrchové a podzemní
vody je přijatelný.

D.1.5. VLIVY NA PŮDU
Vlivy na rozsah a užívání půdy
Zábory půd jsou hlavním vlivem působícím negativně na půdu. Jsou nevyhnutelné při výstavbě
jakékoli nové komunikace, možnosti jejich minimalizace jsou pouze omezené, např. v podobě
rekultivací opuštěných úseků komunikací. Vlastní provoz nové komunikace si již oproti výstavbě
další zábory půdy nevyžádá. Trvalý zábor tak představuje vozovku, samotné těleso silnice, včetně
zářezových svahů, mimoúrovňové křižovatky, obslužné a navazující komunikace, zařízení
související s tunely aj.
Záměr je situován zejména na plochách zemědělské půdy, místy zasahuje ostatní plochy. Celkový
trvalý zábor je 95,1712 ha, z čehož
pozemky ZPF jsou dotčeny z 93 %,
ostatní plochy tvoří přibližně 6,6 %,
PUPFL je dotčen zcela okrajově v rozsahu přibližně 0,6 %,
zastavěné plochy nebudou prakticky dotčeny, cca 0,2 %.
Dočasné zábory nejsou ve stávajícím stupni přípravy stavby stanoveny a budou upřesněny
v navazující PD dle Zásad organizace výstavby. Dočasné zábory se odvíjejí od míry potřeby
manipulačních pruhů podél hranic trvalého záboru. V poslední době se však prosazuje trend
minimalizace (v ideálním případě úplné eliminace) těchto manipulačních pruhů. Dočasné zábory
do 1 roku jsou dány rozsahem vyvolaných přeložek inženýrských sítí.
Podrobný rozpis záborů dle dotčených katastrálních území je uveden v kap. B.II.1 v Tab. 11.
•

Zemědělský půdní fond

Stavbou budou dotčeny zejména pozemky zemědělského půdního fondu, druh pozemku zcela
dominantně orná půda. V katastrálním území Sedlec a Suchdol jsou zastoupeny také zahrady,
trvalé travní plochy, ovocné sady či zahrady. Celkový trvalý zábor zemědělské půdy je stanoven
na 88,2942 ha.
Míra vlivu na zemědělské půdy je dána záborem půdy dle její bonity. Tu lze odvodit z dotčených
bonitovaných půdně ekologických jednotek. Dotčené BPEJ jsou sumarizovány a charakterizovány
v kap. B.II.1 a C.2.5. Následující tabulka uvádí zábory půdy v dotčených katastrálních území podle
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jednotlivých tříd ochrany ZPF. Rozložení zemědělské půdy v koridoru stavby dle kvality ZPF
(produkční schopnosti) je znázorněno v kap. C.2.5 na Obr. 21.
Tab. 57 Zábor ZPF v jednotlivých dotčených katastrálních územích dle třídy ochrany

Katastrální
území

Zábor ZPF
Třída ochrany (v % ze záboru ZPF)
(m2)
I. tř. ochrany II. tř. ochrany III. tř. ochrany IV. tř. ochrany V. tř. ochrany
Horoměřice
337 186
80,9
0,1
17,1
1,9
Lysolaje
379
100
Nebušice
5 589
100
Před. Kopanina 219 213
92,5
7,5
Sedlec
33 364
32,8
14,5
38,5
14,2
Suchdol
287 211
78,5
6,3
2,8
12,4
Celkem
882 942
81,2
2,1
8,0
4,1
4,6

Z Tab. 57 je vidět:
Záměrem budou zcela dominantě dotčeny nejkvalitnější půdy zemědělského půdního fondu
z I. třídy ochrany – 81,2 %. V koridoru stavby zcela převažují hnědozemě na sprašových
hlínách s kódem BPEJ 2.10.00. Tyto bonitně nejcennější půdy lze odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny,
případně pro liniové stavby zásadního významu – to je případ hodnoceného záměru.
Půdy s nadprůměrnou produkční schopností z II. třídy ochrany budou záměrem dotčeny jen
zcela okrajově – cca 2,1 %. Jedná se o hnědozemě převážně na rovině nebo úplné rovině či na
mírných svazích, kód BPEJ 2.12.00 a 2.10.10.
Půdy s průměrnou produkční schopností ze III. třídy
ochrany budou záměrem dotčeny z 8 % a jsou
zastoupeny hnědými půdami na opukách (kód BPEJ
2.25.01) nebo hnědými půdami na břidlicích (kód
BPEJ 2.26.11 a 2.26.01).
Půdy s podprůměrnou produkční schopností IV. třídy
ochrany (kambizemě a regozemě s kódem BPEJ
2.25.04 a 2.23.12 a) budou dotčeny ze 4 %, obdobně
půdy V. třídy ochrany (hnědé půdy na píscích
s kódem BPEJ 2.21.13 a 2.22.13).
Obr. 36 Zábor ZPF dle třídy ochrany

Souhrnně lze konstatovat, že v trase navrženého silničního okruhu je zemědělská půda
zastoupena v převážné většině hnědozemí na sprašových hlínách s kódem BPEJ 2.10.00 v třídě
ochrany ZPF I. V trase přivaděče Rybářka jsou dotčeny půdy I., III, IV i V. třídy ochrany.
Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v pl. znění, je
s ohledem na rozsah záborů příslušným orgánem k posouzení odnětí půd ze zemědělského
půdního fondu Ministerstvo životního prostředí.
Část plochy záborů bude zastavěna vozovkou a nebude plnit žádnou jinou funkci než účelovou.
Zbytek budou tvořit svahy zářezů, sporadicky násypů. Tato půda nebude nikterak využívaná,
bude zatravněna či osázena dřevinami dle návrhu vegetačních úprav. Prostor nad tunelovými
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úseky lze po vhodné terénní úpravě využít např. pro rekreační aktivity obyvatel (bude prověřeno
architektonickou studií).
Na lokalitách zemědělských půd, které budou v rámci stavby určeny k trvalému a dočasnému
záboru, bude provedena skrývka orniční a podorniční vrstvy. Na základě archivního
pedologického průzkumu byla skrývka kulturních vrstev půdy doporučena v mocnosti 50 cm,
pouze v úseku cca km 32,0 – 34,0 v mocnosti 30 cm a v úseku km 37,7 – 38,0 v mocnosti 20 cm.
V trase přivaděče Rybářka pak v mocnosti 45 cm.
Orientační množství skrývky kulturních vrstev půdy z ploch trvalého záboru: 400 000 m3.
Skrývka bude uložena na zvláštní deponii a použita pro následnou rekultivaci území. Ornice a
podorniční vrstvy budou deponovány odděleně. Ornice sejmutá z dočasných záborů bude po
ukončení výstavby vrácena na původní místo v původní vrstvě (při zohlednění bonity ZPF).
Přebytečnou ornice z ploch trvalého záboru, nevyužitou v rámci stavby, je možno využít ke
zkvalitnění okolních polních pozemků (na základě souhlasu s majiteli pozemků). Pro
ohumusování svahů a ploch komunikace bude použito především podorničí. Přebytečné
množství ornice po skrývce bude ihned odvezeno na lokality určené orgánem ochrany ZPF za
podmínek jím stanovených ve vydaném souhlasu s odnětím půdy. O činnostech souvisejících
s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy je třeba
vést záznamy, v nichž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti a
účelnosti využívání těchto zemin. Před započetím prací musí být v terénu vytyčeny hranice
trvalých i dočasných záborů, které musí být po dobu stavby respektovány. Skrývka bude
ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním
a zcizováním.
Souhrnně lze vlivy záměru na ZPF s ohledem na rozsah záboru a dotčení bonitně nejcennějších
půd hodnotit jako významný, avšak odpovídající parametrům, charakteru i významnosti stavby,
a zároveň i charakteru území, akceptovatelný. V prstenci okolo hlavního města Prahy je
zemědělská půda obecně vystavena nadměrnému tlaku z hlediska urbanizačního rozvoje.
Kumulativním působením jednotlivých rozvojových a urbanizačních aktivit s vysokými nároky na
zábory půdy tak dochází k záborům nadprůměrně produkční půdy a tvorbě enkláv, které se
mnohde stávají obtížně využitelné. Klíčovým nástrojem k eliminaci těchto kumulativních vlivů je
územní plánování, které ve svých mechanismech rovněž zahrnuje hodnocení vlivu na životní
prostředí (strategické hodnocení, proces SEA) a které musí již v počátcích plánování rozvoje
území nastolit striktní regulativy k ochraně ZPF.
•

Pozemky určené k plnění funkce lesa

Pozemky určené k plnění funkce lesa budou záměrem dotčeny jen zcela okrajově, stejně tak
pozemky 50 m od okraje lesního pozemku, a to na území katastru Sedlec a Suchdol. Celkový
trvalý zábor PUPFL je dle technické studie stanoven na 0,5817 ha.
Pro realizaci záměru dotýkajícího se pozemků určených k plnění funkcí lesa, a to i do 50 m od
hranice lesa, je nutný souhlas orgánu státní správy lesů (ve smyslu § 14 odst. 2 zákona č.
289/1995 Sb. v pl. znění).
- PUPFL v katastrálním území Sedlec: Lesní pozemky při okraji lesního porostu Budovec jsou
dotčeny v prostoru začátku přivaděče Rybářka v délce cca 200 m, v místech napojení na ulici
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Kamýckou. Je zde však rozpor mezi skutečným stavem lokality a stavem zapsaným v Katastru
nemovitostí. Na části pozemků evidovaných jako PUPFL stojí budovy se zpevněným dvorem.
Vzhledem k rozsahu zabíraného lesního pozemku v rámci dotčeného lesního porostu Budovec
se bude jednat o zcela lokální zásah na okraji porostu. Vliv nevýznamný, bez podstatného
dopadu.
- PUPFL v katastrálním území Suchdol: Lesní pozemky 50 m od okraje lesního pozemku budou
dotčeny na konci záměru v místech navazujícího mostního objektu přes Vltavu (most není
předmětem záměru, je součástí stavby SOKP 519), kde je v rámci předloženého záměru
vedena cyklostezka napojující se dále na most.
Na základě rozpracovanosti projektu v detailu Technické studie [1] nelze s jistotou stanovit,
zda dojde k fyzickému zásahu do PUPFL při okraji Přírodní památky Sedlecké skály. S ohledem
na velmi malý rozsah potenciálního zásahu PUPFL (v rámci stavby SOKP 518 max. 100 m2) a
celkovou rozlohu dotčeného lesního porostu, lze však i tento vliv na PUPFL hodnotit jako vliv
nevýznamný, bez podstatného dopadu.
V plochách odnětí PUPFL dojde na základě pedologického průzkumu ke skrývce lesní půdy
(humusové půdní horizonty), která bude následně využita v rámci rekultivace. Skryté humusové
horizonty lesních půd budou využívány co nejhospodárněji v souladu s podmínkami orgánu
ochrany lesa, které budou zakotveny v navazujících rozhodnutích k odnětí pozemků z PUPFL.
Pro minimalizaci vlivů na lesní pozemky musí být přijata příslušná opatření v Zásadách organizace
výstavby s důrazem na vyloučení dočasného záboru PUPFL. Na PUPFL nebudou umístěny žádná
zařízení staveniště ani deponie zemin či stavebních materiálů. V souvislosti se stavebními
pracemi nesmí docházet k poškození kořenových systémů, náběhů a kmenů okolních lesních
dřevin. Stavební práce musí být realizovány co nejšetrněji k okolním porostům s maximálním
důrazem na eliminaci nadbytečného kácení v okolí záměru.
Kontaminace půdy
Zvýšené riziko kontaminace půdy souvisí zejména s obdobím výstavby. Je soustředěno do
prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji,
ropnými produkty). K znečištění může dojít při zemních pracích, popř. při další manipulaci
únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat zabezpečením strojů
proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace, modernizací
strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí
je toto riziko minimalizovatelné na přijatelnou míru.
V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci
oprávněnou osobou v souladu s platnou legislativou.
Období provozu. Silniční doprava má obecně za následek objemově nepatrnou, avšak
kontinuální kontaminaci okolního prostředí, do kterého se dostávají různé cizorodé látky, jako
například polyaromatické uhlovodíky, posypová sůl a těžké kovy. Největší míra rizika je spojena
s havarijními situacemi. Při provozu záměru jsou potenciálním zdrojem kontaminací půd:
• emise výfukových plynů – jsou směsí desítek různých chemických látek. Z hlediska
kontaminace půd jsou sledovány zejména: oxidy dusíku (možnost eutrofizace), polycyklické
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aromatické uhlovodíky (jako zástupce persistentních organických látek), těžké kovy, např. Zn,
Cd, platinové kovy.
• obrušování pneumatik, brzdových destiček a vozovky (rizikové prvky).
• zimní údržba komunikací posypovými materiály (chloridy, sodík – zasolení půdy).
• úniky pohonných hmot a mazadel z vozidel při provozu nebo haváriích (ropné látky).
Polyaromatické uhlovodíky jsou nejzávažnějšími kontaminanty z automobilového provozu,
nejvýznamnějším zdrojem jejich emisí je automobilový provoz ze spalování pohonných hmot
v motorech a z otěru pneumatik. Těžké kovy nejsou z hlediska silniční dopravy dominantním
typem polutantů, jsou však považovány za významný zdroj těžkých kovů v ekosystému.
Zasolování půd posypovými solemi může vést ke změně fyzikálních a chemických vlastností půdy.
Ovlivňují vodní režim, snižují stabilitu a propustnost a zvyšují potenciál k erozi, zhoršují
dostupnost vody a živin rostlinám, zvyšují pH. Kontaminace půd zimní údržbou je daná dvěma
mechanismy:
-

Primárně kontaminací sněhu při posypu, pluhování, frézování komunikace a vlivem rozstřiků
vozidly – tato kontaminace je maximální na krajnici, potom prudce klesá a ve vzdálenosti
20 m od krajnice vozovky již není rozeznatelná od okolí. Dle [24] jsou nejvyšší koncentrace
chloridů v půdě dosahovány 2 – 3 m od krajnice, ve vzdálenosti 10 m už dosahují
pozaďových hodnot. Do hloubky jsou chloridy zvýšeny do 1 m.
Hodnocený záměr vede z části tunelem (bez vlivu) a v převažující části v zářezu, což velmi
účinně zamezuje rozstřiku solí mimo těleso komunikace a tím i pronikání do okolního
půdního prostředí.

-

Sekundární kontaminace – rozplavováním zasoleného sněhu v době tání do okolí. Odvíjí se
od způsobu odvodnění komunikace. Hodnocený záměr bude odvodněn systém kanalizace
bez přímého rozplavování zasoleného sněhu do okolního půdního prostředí.

Znečišťující látky způsobují kontaminaci půd v okolí komunikace do vzdálenosti několika metrů,
podle intenzity provozu a místních podmínek (modelace terénu, vegetační pokryv). Úroveň
kontaminace klesá exponenciálně se vzdáleností od krajnice a ve většině případů se soustřeďuje
především do krajnice a silničního příkopu do 10 m od okraje komunikace. Vzhledem
k technickému řešení záměru (zářezy, tunely, odvodnění kanalizací) se nepředpokládá významný
vliv na úroveň kontaminace půd. Znečištěním budou dotčeny pouze půdy na svazích zářezů.
Právě vedení záměru v zářezu zamezí rozptylování polutantů do půdních horizontů do větších
vzdáleností.
Kontaminaci půdy lze navíc účinně omezovat vhodně zvolenými výsadbami dřevin, které mohou
plnit funkci biofiltrů (vytvářejí podmínky pro biodegradaci organických znečišťujících látek
v půdní vrstvě a zachycují kontaminanty ve formě prachových částic).
Havarijní úniky. Nejvýznamnější riziko kontaminace půdy je spojeno s mimořádnými situacemi
při dopravních nehodách, kdy kromě úniku ropných látek mohou být poškozena transportní
vozidla přepravující nebezpečné látky. Pro eliminaci tohoto rizika je nutné sledovat a mít
stanoveny podmínky přepravy nebezpečných nákladů. Likvidace havarijních následků musí být
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provedena přímo v místě havárie. Je nutno operativně identifikovat zdroj a neodkladně provést
zabezpečovací práce. Sanace musí být řešena v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.
Přístupnost pozemků
Trasa SOKP 518 probíhá z velké části ve volné krajině po zemědělsky obhospodařovaných
pozemcích, které jsou dosud přístupné ze stávající cestní sítě. Tento systém bude narušen a
současně budou některé pozemky rozděleny. Záměr zahrnuje převedení veškerých cest přes
trasu nové komunikace nadjezdy, a to včetně polních cest:
-

km 31,201 – převedení silnice III/2402

-

km 32,037 – převedení polní cesty K Háji

-

km 32,501 – převedení silnice III/2404

-

km 33,901 – převedení polní cesty V Oříškách

-

km 34,385 – převedení silnice II/240 (MÚK Horoměřice)

-

km 35,208 – převedení silnice III/2403

Pro zajištění potřebné obslužnosti území záměr dále zahrnuje návrh souběžných polních cest
podél SOKP, které zajistí přístupnost pozemků a zároveň mohou být pojaty jako cyklostezky.
Jedná se o souběžnou cestu podél severní hrany SOKP u Přední Kopaniny, která se na západě
napojuje na polní cestu od Přední Kopaniny k lokalitě Na Padesátníku. Dále je ve směru staničení
záměru navržena souběžná cesta podél jižní hrany SOKP mezi polní cestou K Háji a polní cestou
V Oříškách. Následně pokračuje souběžná polní cesta podél severní hrany přiléhající
k Horoměřicům, a to až po MÚK Suchdol.
Navrženým řešením tak nevzniknou nepřístupné ani neobhospodařovatelné pozemky.
Eroze půdy
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá vliv na zvýšení erozní ohroženosti půd.
Z hlediska tělesa komunikace je nutno zásady protierozních opatření dodržet u svahů zářezů a
náspů. Proti případné erozi budou svahy osázeny stromy a keři (vegetační úpravy).
Návrh opatření
Na základě zpřesněného technického řešení stavby stanovit rozsah trvalých záborů. Dle
projektu Zásady organizace výstavby stanovit rozsah dočasných záborů.
S ohledem na velkoplošné zastoupení bonitně nejcennějších půd musí být dočasné zábory
navrženy jen v nejnutnějším rozsahu. Při umístění zařízení staveniště zohlednit kvalitu půdy
s maximální snahou zasažení méně kvalitních půd.
Dočasnými zábory nezasahovat pozemky PUPFL (vyjma nutných přeložek inženýrských sítí
apod.).
Zpracovat pedologický průzkum a na jeho základě vypracovat bilanci skrývky kulturních
vrstev půdy, včetně návrhu způsobu jejich hospodárného využití. Bude upřesněno nakládání
s jejich přebytky, např. rozprostření na okolní pozemky (dle domluvy s majiteli pozemků a
příslušným orgánem státní správy).
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V průběhu výstavby musí být zajištěna řádná péče o skrývky ornice. Odděleně deponovat
ornici a podorniční vrstvy. Deponie přednostně ukládat na půdy s nižší třídou ochrany.
Jednou ze základních podmínek hospodaření se skrývkami kulturních vrstev půdy je správné
tvarování deponie, aby byly minimalizovány negativní vlivy, kterými jsou tyto kvalitní zeminy
na složištích vystaveny (vodní a větrná eroze, rozježdění, aj.).
V navazující přípravě zohlednit existenci PUPFL v koncovém úseku SOKP 518 (v místech
navázání na mostní objekt před Vltavu) s maximální snahou eliminace zásahu do lesních
pozemků.
V navazující PD vypracovat podrobný návrh rekultivace ploch dočasného záboru
(manipulační pruhy, opuštěné plochy skládek a stavebních dvorů aj.) a opuštěných úseků
přeložených komunikací (např. sil. III/2404).
Vegetační úpravy navrhnout i s ohledem na jejich protierozní funkci a funkci biofiltrů.
Dílčí závěr kapitoly D.1.5 Vlivy na půdu:
Hlavní vliv předkládaného záměru na půdu spočívá v záboru půd. Záměr se dotýká zejména
půd zemědělského půdního fondu (93 % z celkového záboru 95,2 ha), přičemž významnost
zásahu je umocněna dominantním zastoupením bonitně nejcennějších půd v I. třídě ochrany.
S ohledem na jejich plošný výskyt v celém zájmovém (i širším) území se jim nelze vyhnout. Tyto
nejkvalitnější půdy ZPF lze odejmout pouze výjimečně, a to např. pro liniové stavby zásadního
významu, což hodnocený záměr naplňuje. Vlivy záměru na ZPF jsou tedy významné, avšak
odpovídající charakteru i významnosti stavby, a zároveň i charakteru území.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou dotčeny jen zcela okrajově (cca 0,6 % z celkového
záboru), navíc v místech, kde reálný stav neodpovídá stavu dle katastru nemovitostí (na PUPFL
jsou stavby a zpevněné plochy). S ohledem na rozsah uvažovaného dotčení PUPFL a celkovou
rozlohu dotčených lesních porostů je vliv na lesní půdy nevýznamný, bez podstatného dopadu.
Vzhledem k technickému řešení záměru (zářezy, tunely) se nepředpokládá významný vliv na
úroveň kontaminace půdního prostředí.
Navrženým řešením záměru nevzniknou nepřístupné ani neobhospodařovatelné pozemky.
Souhrnně lze vlivy záměru hodnotit jako významné, odpovídající rozsahu a charakteru stavby,
při dodržení navržených opatření akceptovatelné.

D.1.6. VLIVY NA PŘÍRODNÍ ZDROJE
Ve Strategii ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 (MŽP, 2016) jsou v prioritě 3
„Šetrné využívání přírodních zdrojů“ zmíněny kategorie zemědělská krajina, lesní ekosystémy,
vodní ekosystémy, půda a nerostné bohatství. Vody jsou pojednány v kapitole D.1.4, Půdy v kap.
D.1.5., Ekosystémy v kap. D.1.7. Náplní této kapitoly je tedy hodnocení vlivů na nerostné
bohatství a horninové prostředí.
Vlivy na horninové prostředí jsou dány zejména výškovým vedením nivelety nových komunikací a
charakterem hornin v trase nových komunikací.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Výškové vedení trasy
Nová komunikace vytvoří v území nový liniový útvar. V těsné blízkosti nové stavby dojde lokálně
ke změnám topografie terénu (zářezy, místně násypy, mosty). Největším zásahem do původní
morfologie terénu bude budování tunelů. Trasa silničního okruhu stavba 518 je v převážné části
vedena v zářezu, zahloubeném místy až 7,5 m pod terénem. Výraznější násypy jsou realizovány
pouze v prostoru mimoúrovňových křižovatek na křižujících komunikacích.
Přes zastavěné území Suchdola je trasa vedena tunelovým úsekem s max. zahloubením cca
10,5 m. Trasa Přivaděče Rybářka vstupuje od napojení s ul. Kamýcká do svahu, který překonává
hloubeným tunelem o hloubce max. cca 10,7 m. Tunel Suchdol v celé své délce klesá (směrem
k Vltavě – na most). Od začátku tunelu, cca 800 m (za ulici Na Mírách), bude konstrukce tunelu
vystupovat nad stávající úroveň terénu. Zde bude nově vymodelován definitivní povrch tak, aby
byl přesyp tunelu min. 1 m (max. výška v km 36,750 5,7 m → přesyp 6,7 m). Dále již konstrukce
tunelu (vodicí zídky podzemních stěn) bude realizována ze zářezu (max. hloubka v km 37,205 4,2
m → zásyp konstrukce 3,1 m). Vytvoření relativně vysokého „valu“ v trase tunelu nad okolním
terénem generuje místní morfologie, kdy tunel prochází lokální proláklinou. Konečná podoba
terénních úprav by měla vzejít z architektonické studie, která navrhne modelaci terénu s cílem
multifunkčního využití prostoru nad tunelem ve vazbě na okolní zástavbu MČ Suchdol (estetické,
rekreační, ale i vodohospodářské hledisko).
V Tab. 58 je uvedeno vedení projektované nivelety trasy nových komunikací SO 101 a SO 102 po
jednotlivých úsecích.
Tab. 58 Vedení nivelety trasy
Úsek

Niveleta

Poznámka

SO 101 Hlavní trasa, SOKP 518
ZÚ – km 29,99 SOKP
ZÚ – 30,5
Hluboký zářez 5 – 7 m, max. hloubka 7,5 m
MÚK Přední Kopanina, km 30,3
Menší zářez v rozmezí 1,5 – 3 m sledující
30,5 – 34,4
Otevřená krajina polí.
morfologii terénu
34,4 – 35,05 Zářez hloubky max. 6 m
MÚK Horoměřice, km 34,4
35,05 – 35,35 Krátký mělký zářez 1 – 2,4 m
35,35–36,075 Zářez hluboký 5 – 7 m, max. hloubka 7,4 m.
MÚK Suchdol, km 36,0
36,075–36,45 Tunel - hloubka cca 7 m
Tunel Suchdol
36,45 – 36,8 Tunel - hloubka 2,6 – 5,5 m
36,075 – portál Výhledy
38,045 – portál Rybářka
36,8 – 38,05 Tunel - hloubka 8 – 10 m, max. 10,5 m.
38,05 – 38,15 Zářez cca 6 m
MÚK Rybářka, km cca 38,1
38,15 - KÚ
Přechod ze zářezu na povrch
KÚ – km 38,250 SOKP
SO 102 Přivaděč Rybářka
ZÚ – 0,28
Niveleta sleduje terén
ZÚ – křižovatka s ul. Kamýcká
Km 0,28 – Tunel Rybářka, jižní portál
0,28 – 1,2
Tunel, hloubka 6,5 - 10 m, max. 10,7 m
Km 1,18 – Tunel Rybářka, severní portál
Zmenšující se zářez od hloubky 6 m po cca 3m
1,2 – 1,5
až na terén
1,5 – 1,75
Niveleta po terénu
1,75 - KÚ
Zahlubující se zářez 2,5 – 8,1 m
KÚ – 1,86, u portálu Rybářka tunelu Suchdol
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Vlivy na horninové prostředí
S obdobím výstavby souvisí riziko kontaminace horninového prostředí, které je soustředěno
zejména do prostoru stavenišť a do etapy zemních prací. Toto riziko je dobře eliminovatelné
dodržováním postupů v souladu s platnými zvláštními předpisy a technologické kázně
(pravidelná údržba mechanizace, dodržování bezpečnostních opatření při manipulaci
s nebezpečnými látkami, aj.). V případě havarijního úniku je nutno neprodleně postupovat podle
předem schváleného havarijního řádu stavby a v souladu s platnou legislativou.
Zásah do horninového prostředí je spojen s vlastním založením stavby. Největší zásahy do
geologických poměrů budou v místech hlubokých zářezů, budování mostních objektů, dvou
hloubených tunelů (Tunel Suchdol a Tunel Rybářka) a ražených odvodňovacích šachet a štol.
Niveleta komunikací prochází většinou špatně propustnými horninami kvartéru, místy je
zahloubena do skalního podloží křídových (spodnoturonských) nebo proterozoických hornin.
•

Horninové prostředí v trase tunelů

Skalní podloží v trase tunelu Suchdol je tvořeno komplexem sedimentárních a slabě
metamorfovaných hornin (drob, prachovců a břidlic), které stratigraficky náleží svrchnímu
proterozoiku. Časté jsou proniky žilných vyvřelých hornin a polohy silicitů (buližníků). Vrásnění
svrchního proterozoika bylo spojeno se slabou epizonální přeměnou. Zlomová tektonika je
v monotónním souvrství nepřehledná. V některých odkryvech lze pozorovat četná poruchová
pásma různých směrů, často vyplněná tektonickými brekciemi. Horniny skalního podloží jsou
členěny podle jejich stratigrafického členění a stupně zvětrání. Svrchnoproterozoické
sedimentární horniny jsou velmi pevné, pouze místy jsou horniny svrchního proterozoika
postiženy fosilním zvětráváním. Zvětraliny byly dle závěrů geotechnického průzkumu z roku 2012
zastiženy i v mocnosti 10 m.
V trase tunelu Rybářka je skalní podloží tvořeno komplexem sedimentárních a slabě
metamorfovaných hornin (drob, prachovců a břidlic), s lokálními průniky žilných vyvřelých hornin
(porfyrů, granitoidů). Vrstvy stratigraficky náleží svrchnímu proterozoiku. Vrásnění svrchního
proterozoika bylo spojeno se slabou epizonální přeměnou. Podloží má velmi členitý povrch
překrytý vrstvami kvartéru. Zlomová tektonika je v monotónním souvrství nepřehledná. V
odkryvech na svazích vltavského údolí lze pozorovat četná poruchová pásma různých směrů.
Vrstevnatost prachovců, drob a břidlic je vesměs nezřetelná. Zvětrání je nepravidelné, pevné
kamýky vyvřelin a prokřemenělých hornin nepravidelně vystupují k povrchu a tvoří hřbety (např.
v km 0,9), k jejich rozrušení bude nutné použití trhacích prací.
•

Výstavba tunelů a odvodňovacích šachet a štol

Základové poměry pro tunely budou složité, což je dáno těžbou v úrovni nebo pod hladinou
podzemní vody, proměnlivým průběhem vrstev a nutností použít trhací práce (rozpojování
pevných skalních hornin).
Rozpojování hornin pro ražené šachty a štoly bude převážně pomocí trhacích prací, které však
budou zakázány pod tratí ČD. Při ražbě ve skalním prostředí lze očekávat, že vlivem možných
nepříznivých geologických a hydrogeologických podmínek při ražbě doje ke vzniku nezaviněných
nadvýlomů.
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Vlivy na nerostné zdroje
Dle evidence České geologické služby nezasahuje záměr do žádných ložisek nerostných surovin
ani se nedotýká žádného dobývacího prostoru či poddolovaného území.
Ve východní části je stavba vedena v blízkosti několika ploch ložiska nevyhrazených nerostů
cihlářské suroviny, ID 310640101 – 06, Sedlec – Únětice. Nevýhradní ložiska jsou součástí
pozemku, tedy ve vlastnictví majitele pozemku, nejsou ve vlastnictví státu a nemají zákonnou
ochranu (nevztahuje se na ně právní úprava obsažená v horním zákoně č. 44/1988 Sb. v pl.
znění). K přímému průchodu záměru tímto ložiskem nedojde, okrajový potenciální zásah lze
uvažovat pouze na začátku úpravy Přivaděče Rybářka, ke kterému přímo přiléhá západní cíp
plochy ID 310640104. Dle evidence České geologické služby je toto ložisko vedeno jako vytěžené,
k ovlivnění nerostných zásob tedy nedojde.
Tab. 59 Plochy ložiska nevyhrazeného nerostu Sedlec – Únětice v blízkosti záměru
ID lokality

Staničení

310640103

Km 34,6

310640102

Km 35,0
– 35,3

310640104

Km 0,0

310640105

-

Kontakt/ vzdálenost Popis
SO 101 Hlavní trasa, SOKP 518
Jižně od MÚK Horoměřice při východní hraně sil.
NE/cca 340 m od
II/240. SZ okraj této lokality se nachází ve vzdálenosti
hlavní trasy
cca 80 m od jižního okraje uvažované úpravy sil. II/240.
NE/cca 300 m od Lokalita severně od Lysolají. Zcela mimo koridor
hlavní trasy
stavby.
SO 102 Přivaděč Rybářka
Lokalita přiléhající k severní hraně ul. Kamýcká.
ANO/NE
Západním výběžkem těsně zasahuje do místa počátku
Přivaděč Rybářka.
Lokalita při jižní hraně ul. Kamýcká. Mimo koridor
NE / cca 100 m
stavby na vzd. cca 100 m od počátku Přivaděče.

Použitelnost vytěžených materiálů
Posouzení použitelnosti materiálů do tělesa komunikace je z pohledu vlivů na životní prostředí
důležité z hlediska množství nevhodných materiálů z výkopů (zářezy, tunely), které bude nutno
odvést ze stavby a uložit na skládky, případně kolik materiálu bude nezbytné dovést na stavbu.
Z hlediska těžené kubatury budou dominantní sprašoidní zeminy – spraše a sprašové hlíny, které
jsou ovšem jen podmínečně vhodné pro výstavbu těles komunikací vzhledem k jejich obtížné
zhutnitelnosti, namrzavosti a rozbřídavosti. Jsou však nejsnáze zúrodnitelnou půdou, tudíž
mimořádně vhodné pro zlepšení zrnitostního složení a tím i úrodnosti lehkých zemědělských
půd. Pro stavební účely bude zajímavá poloha terasových štěrkopísků v oblasti Suchdola, jež
bude těžena ze zářezových partií komunikace.
Z ostatních materiálů jsou zastoupeny eluvia a deluvia křídových a proterozoických hornin. Za
předpokladu příznivé fragmentace budou využitelné do zemních těles komunikací, přičemž
způsob hutnění bude závislý na množství, velikosti a stupni zvětrání úlomků zároveň
procentuální zastoupení jednotlivých frakcí bude určovat vhodnost použití pro daný účel.
K existenci mocné vrstvy navážky na začátku tunelu Rybářka se v archivních geologických
průzkumech uvádí, že jsou pro podloží zcela nevhodné a bude nutná jejich výměna v celé
mocnosti do požadované úrovně.
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Bilance zemních prací
Bilance zemních prací vychází z výškového řešení tras nových komunikací (hlavní trasa SOKP,
přivaděč Rybářka). Výškové vedení trasy je již dlouhodobou přípravou záměru dáno několika
rozhodujícími atributy: řada ochranných pásem pro Letiště V. H. Praha, napojením na začátku
úpravy (MÚK Přední Kopanina), napojením na konci úpravy (most přes Vltavu jako součást
stavby SOKP 519), vedení trasy zakrytou částí v tunelu přes MČ Praha – Suchdol, a také ochrana
životního prostředí a ochrana obyvatelstva.
Vedením hlavní trasy v zářezu a tunelu a přivaděče Rybářka v tunelu vzniká logicky značný
přebytek výkopu s minimálními možnostmi jeho uložení v území stavby. Orientačně stanovená
bilance zemin vyplývající z technického řešení stavby [1] je následující:
Výkop:

cca 2 730 000 m3

Násyp:

cca 110 000 m3

Přebytek:

cca 2 620 000 m3

Na staveništi budou ponechány vhodné zeminy do konstrukcí komunikací, zásypů a násypů,
zásypu tunelů. Vhodnost výkopové zeminy pro násypová tělesa či případně terénní úpravy okolí
(přistoupí-li se k jejich realizaci) určí inženýrsko-geologický průzkum v navazující PD (stavební
kámen, netříděný lomový kámen, vhodné zeminy a podmíněně vhodné). Dle archivních podkladů
bylo přibližně 47 % materiálu z celkového množství přebytku zeminy stanoveno jako vhodné
materiály.
Finální způsob nakládání s přebytkem zemin bude upřesněn v dalším stupni projektové
dokumentace. Pro snížení množství přebytečné zeminy určené k odvozu se v navazující přípravě
záměru doporučuje prověřit její využití přímo v místě stavby, a to např. na základě
architektonické studie s řešením terénních úprav v okolí trasy (např. protihlukové a krajinotvorné
valy, modelace terénu nad tunely, vytvoření zelených pásů podél hlavní trasy apod.) či
rozprostření vhodné zeminy na okolní zemědělské plochy (v souladu s požadavky příslušného
orgánu ochrany ZPF a vlastníky pozemků).
Přebytky zemin vhodných pro další zpracování (např. stavební kámen, netříděný lomový kámen,
zeminy vhodné a podmíněně vhodné) budou také nabídnuty k využití na jiných stavbách
v souladu s plněním zákonných požadavků vztahujících se k využívání odpadů. Přesto bude nutno
určité objemy uložit na skládku. Technický návrh záměru umožňuje využití lodní dopravy.
V případě nutnosti se tak nabízí výrazně širší možnosti využití přebytku zemin.
Sesuvná území
V koridoru stavby se podle registru Geofondu České geologické služby nenacházejí žádná
sesuvná území ani nebyly při v minulosti provedených terénních prohlídkách pozorovány žádné
svahové deformace. Nejblíže evidované bodové sesuvy č. 777 a č. 778 při okraji dálnice D7 jsou
stabilizované, situované ve vzdálenosti cca 350 m od záměru.
Stavba prochází oblastí, která není postižena geodynamickými jevy. K sesuvu však může dojít
v důsledku realizace nevhodného zásahu do svahu (zářez) a změnou vodního režimu. Proto je
nutné v ohrožených úsecích realizovat v dalších fázích PD podrobný IG průzkum a posouzení
stability svahů geotechnickým výpočtem.
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Staré ekologické zátěže
Stavba se přímo nedotkne žádné lokality evidované v Národní inventarizaci kontaminovaných
míst. V těsné blízkosti se nachází jedna lokalita (Kaučuk a.s. – ČS PHM Praha 6, k.ú. Suchdol),
situovaná při ul. Kamýcká při výjezdu ze Suchdola ve směru na Statenice. Kamýcká ulice bude
v těchto místech částečně upravena s ohledem na napojení na MÚK Suchdol. V archivních
materiálech je dále zmiňována bývalá skládka v údolí souběžném SV s Kamýckou ulicí v místech
počátku přivaděče Rybářka.
Přímé dotčení kontaminovaných lokalit se nepředpokládá, avšak s ohledem na výše uvedené ho
nelze vyloučit. V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované horninového
prostředí, zajistí likvidaci oprávněnou osobou a bude postupovat v souladu s platnou legislativou.
Návrh opatření
V navazující přípravě zpracovat podrobný Inženýrsko-geologický průzkum, pro podrobné
zachycení geologických poměrů v trase záměru a pasportizaci trasy. Budou stanovena
potenciální rizika s konkrétním návrhem technického řešení.
Pro vytěžené zeminy provést rozbory na stanovení obsahu škodlivin, s nevyužitou zeminou
bude dále naloženo v souladu s plněním zákonných požadavků (vyhláška č. 294/2005 Sb. aj.).
V navazující přípravě stavby upřesnit využití přebytků zeminy včetně způsobu jeho přepravy.
Dle inženýrsko-geologických rozborů bude upřesněna bilance zemin vhodných, určených pro
další zpracování (v rámci předloženého záměru a v rámci jiných staveb) a zemin nevhodných,
určených k uložení na skládku.
Pro snížení přebytků zeminy prověřit možnosti jejich využití v místě stavby, např. ke
krajinotvorné modelaci terénu okolí záměru (valy, prostory nad tunely, navazující zelené pásy
apod.) či rozprostření vhodné zeminy na okolní zemědělské plochy (v souladu s požadavky
příslušného orgánu ochrany ZPF a vlastníky pozemků).
Konečnou podobu terénních úprav v okolí záměru navrhnout na základě architektonické
studie, která navrhne modelaci terénu s cílem multifunkčního využití prostoru nad tunelem ve
vazbě na okolní zástavbu MČ Suchdol (estetické, rekreační, ale i vodohospodářské hledisko).
Dílčí závěr kapitoly D.1.6 Vlivy na přírodní zdroje:
Realizací záměru nedojde k ovlivnění nerostných zásob. Nebudou dotčeny žádné dobývací
prostory, poddolovaná či sesuvná území.
Zásah do geologických poměrů přinese realizace SOKP 518 vlastním založením stavby.
Nejvýznamnější vlivy na horninové prostředí budou spojeny s úseky hlubokých zářezů, s
tunelovými úseky hloubeného tunelu Suchdol a tunelu Rybářka, a ražených odvodňovacích
šachet a štol, případně se zakládáním mostních objektů.
Z hlediska vlivů záměru na horninové prostředí nebude výstavba ani provoz představovat riziko
pro životní prostředí v daném území, vlivy budou generovány zejména vysokými nároky na
výkopy. Záměr bude znamenat citelný zásah do horninového prostředí, avšak nepřinese
limitující vlivy ohrožující horninové prostředí zájmového území jako celku.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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D.1.7. VLIVY NA BIOLOGICKOU ROZMANITOST (FAUNA, FLÓRA A EKOSYSTÉMY)
Ve Strategii ochrany biologické rozmanitosti České republiky 2016 – 2025 [27] je narůstající
dopravní infrastruktura, společně s rozvojem sídelní infrastruktury a opětovně narůstající
intenzifikací zemědělské výroby, označena za příčiny určující současný stav biodiverzity. Dochází
k nevratným změnám v přírodním prostředí, tj. narušení jeho rovnováhy zejména v důsledku
homogenizace a fragmentace krajiny, kontaminace cizorodými látkami a přeměny původně
přírodních ploch na zastavěná území nebo území intenzivně obdělávané. Dochází tak nejen
k úbytku biodiverzity, ale také s tím přímo souvisejícímu zhoršení fungování ekosystémů a
ekosystémových služeb.
Vyhodnocení uvedená v této kapitole jsou rozdělena do 5 částí a lze je komplexně vnímat jako
vyhodnocení vlivů záměru na biologickou rozmanitost. Zákon o ochraně přírody a krajiny
zajišťuje ochranu biodiverzity prostřednictvím nástrojů zvláštní ochrany přírody (velkoplošná a
maloplošných ZCHÚ, lokality soustavy Natura 2000, zvláštní druhová ochrana), obecné ochrany
přírody a krajiny (obecná druhová ochrana, ÚSES, VKP, krajinný ráz, ochrana dřevin rostoucích
mimo les atd.). Významné jsou také předpisy v oblasti zemědělského a lesního hospodaření či
vodního hospodářství – viz další kapitoly části D.1.
Členění kapitoly D.1.7:
D.1.7.1 Obecné vlivy dopravních liniových staveb
D.1.7.2 Vlivy na floru
D.1.7.3 Vlivy na faunu
D.1.7.4 Vlivy na ekosystémy a biologickou rozmanitost
D.1.7.5 Vlivy na zákonem stanovené kategorie ochrany přírodních prvků
D.1.7.6 Doporučení
Pro potřeby předkládaného Oznámení byl autorizovanou osobou zpracován Přírodovědný
průzkum a Hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona
č. 114/1992 Sb., v pl. znění (J. Farkač, 2018, příloha B.6), Dendrologický průzkum (D. Vojtíšková,
2019, příloha B.7) a Posouzení vlivů záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti podle
§ 45h a i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (S. Mudra, příloha B.10).
D.1.7.1 Obecné vlivy dopravních liniových staveb
Během výstavby a provozu silnice dochází k těmto základním vlivům na volně žijící organizmy a
jejich biotopy:
Období výstavby
• přímá likvidace stávajících biotopů – jedná se o nejzávažnější vlivy, protože při nich dochází
k nevratné a trvalé likvidaci určitých biotopů. O závažnosti zásahu rozhodují především dvě
skutečnosti: (i) rozsah zásahu a technické řešení včetně minimalizačních opatření, (ii)
přítomnost daného biotopu v zájmovém území, kde je velmi důležitou skutečností, zda je
postižená lokalita jediným refugiem daných společenstev v oblasti, nebo zda je tento biotop
v oblasti hojně zastoupený, tedy nahraditelný.
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• disturbance (rušení) – hluk, vibrace vlivem výstavby (zvýšená aktivita v území, těžká
mechanizace atd.).
• znečištění prostředí – odpadní vody ze staveniště, možná kontaminace ropnými látkami
z těžké mechanizace atd., možné ovlivnění vodních druhů.
Období provozu
• fragmentace krajiny – proces, kdy dochází k rozdělení souvislých biotopů/populací vlivem
bariéry (komunikace) na stále menší části. Tyto části postupně ztrácejí potenciál k plnění
původních funkcí, dochází tedy k postupnému snižování kvality biotopů.
• bariérový efekt – silnice svým liniovým charakterem působí jako bariéra pro pohyb volně
žijících živočichů v krajině
• mortalita živočichů na silnicích vlivem autoprovozu
• disturbance – hluk, vibrace, světelné rušení z autoprovozu
• znečištění prostředí – kontaminace emisemi z automobilů (oxidy dusíku, oxid uhelnatý,
těžké kovy atd.), další polutanty vzniklé při provozu (obrušování pneumatik, posypové
materiály – zasolení, úniky látek při haváriích automobilů atd.), odpadky
• změny ve využití krajiny – ovlivnění dalšího vývoje přilehlých biotopů (zánik hospodářského
využití, jindy naopak nežádoucí kultivace)
• změny stanovištních poměrů, např. odvodnění, zástin zemním tělesem, mostním objektem
• ruderalizace přírodního prostředí (flóra) – znehodnocení dosud kvalitní vegetace
• pravidelná údržba vozovky a krajnic a zejména rozsáhlejší rekonstrukce, kdy se v okolí silnice
hromadí cizorodý materiál (flóra) – často dochází i k narušení již regenerované vegetace
podél silnice.
Stavba dopravní komunikace tak může způsobit zásadní změny v ekologické stabilitě dotčeného
území. Rozsah vlivu závisí na konkrétních podmínkách a typu komunikace. Některé vlivy
(disturbance, znečištění prostředí, změny ve využití krajiny atd.) se odehrávají většinou
v poměrně úzkém pásmu od okraje vozovky, v rozsahu jednotek až prvních desítek metrů,
mohou však mít nemalý význam, pokud silnice prochází v těsné blízkosti přírodně exponovaných
lokalit, zvláště pak lokalit maloplošných. Předkládaný záměr vede zejména zemědělským a
urbanizovaným územím bez hodnotnějších přírodních lokalit, vyjma koncového úseku
v blízkosti hodnotných stanovišť Sedleckých skal.
D.1.7.2 Vlivy na flóru
Realizace záměru povede k dotčení zejména ploch agrocenóz, v prostoru MČ Suchdol biotopů
sídel, zahrad a opuštěných zarůstajících lad. V trase záměru se nenachází žádná lokalita unikátní
či zajímavá z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů rostlin.
Dle výsledků a závěrů přírodovědného průzkumu nebude mít záměr žádné podstatné negativní
vlivy na stanoviště a planě rostoucí rostliny. Stavba není v kontaktu se žádným biotopem zvláště
ohroženého planě rostoucího druhy rostliny. Vlivy na flóru tak budou omezeny zejména na nutné
kácení dřevin.
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V úseku 1. – 3. dle biologického průzkumu (ZÚ – 36,3 km) prochází trasa SOKP polní kulturou
místy přerušenou remízky či stromořadími podél cest. Byla zde zjištěna pouze sekundární
vegetace, běžné druhy segetálních a ruderálních stanovišť nelesní vegetace. Nebyl zjištěn žádný
zvláště chráněný druh ani druh evidovaný v Červeném seznamu cévnatých rostlin. V úseku 4.
(36,3 km – KÚ, přivaděč Rybářka) prochází trasa SOKP, stejně jako koridor přivaděče Rybářka,
přes Suchdol již více rozmanitým prostředím (pole, zahrady, bylinná a křovinná lada, okraje cest)
s vyšším druhovým bohatstvím oproti předchozím třem úsekům. Ani v tomto úseku však nebyl
zjištěn žádný zvláště chráněný druh. Z druhů evidovaných v Červeném seznamu cévnatých rostlin
České republiky (Grulich 2012, Grulich, Chobot 2017) byly zjištěny tři druhy (kategorie C3 a C4a).
Pouze koncový úsek stavby 518 se dostává do blízkosti významných společenstev skalnatého
kaňonu Vltavy s teplomilnými skalními stepi s křovinami s výskytem chráněných a ohrožených
druhů, které jsou předmětem ochrany Přírodní památky Sedlecké skály a EVL Kaňon Vltavy u
Sedlce. Pro eliminaci potenciálního nepřímého ovlivnění v období výstavby musí být proto při
výstavbě přijata příslušná opatření k zamezení znečištění okolního prostředí a dotčení těchto
biotopů (zejména správné odvodnění staveniště a eliminace dočasných záborů).
Vlivy záměru na rostlinstvo budou spočívat zejména v:
přímé likvidaci rostlinných druhů a jejich společenstev trvalými a dočasnými zábory půdy
(odstranění rostlinného krytu, skrývka zeminy, mezideponie, trvalý zánik lokality - zábor půdy,
obslužné komunikace, zhutnění, příp. kontaminace půdního profilu). Zjištěné biotopy jsou
v převládající většině silně antropicky ovlivněny a jejich biologická hodnota (celková diverzita,
výskyt vzácnějších druhů, druhů s bioindikačním významem apod.) je převážně nízká. Bez
významného vlivu.
druhové změny stanovišť - složení fytocenózy vlivem eutrofizace půd výfukovými plyny a
možné zavlékání plevelných druhů dopravou. S ohledem na rostlinstvo bez významné
přírodovědecké hodnoty nebudou tyto vlivy významné. V prostoru tunelových úseků bude
umožněno vhodnými vegetačními úpravami jako kompenzační opatření vytvořit nová
stanoviště zvyšující biodiverzitu území.
fragmentace stanovišť – přerušení kontaktu mezi dvěma částmi stanoviště vede k omezení
genetického potenciálu druhu, ke snížení ekologické stability stanoviště a oslabení populací
na něm. S ohledem na rostlinstvo bez významné přírodovědecké hodnoty nebudou tyto vlivy
významné. Fragmentací stanovišť nebudou dotčeny tunelové úseky, kde bude po ukončení
výstavby otevřen prostor pro opětovné vytvoření vhodných biotopů (např. podpořených
vhodnými vegetačními úpravami).
kácení dřevin, zásahy do porostů dřevin rostoucích mimo les – záměrem prakticky nebudou
dotčeny žádné lesní porosty. Kácení dřevin bude pouze lokální, vztaženo na dřeviny lemující
polní cesty a silnice, či výsadby v zahrádkářských koloniích v Suchdole.
Dřeviny rostoucí mimo les
V západní a střední části koridoru stavby budou dřeviny dotčeny jen sporadicky v místech
křížení s polními cestami a komunikacemi, které jsou lemovány stromořadími – ul.
K Tuchoměřicům (nové výsadby lísky turecké), sil. II/2404 v místech křížení s polní cestou K Háji
(zbytky výsadby slivoní a jeřábu), polní cesta V oříškách (nesouvislé porosty), sil. II/240
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(oboustranné zapojené stromořadí hrušní, jabloní, úsekově jasany), sil. III/2403 do Lysolají
(oboustranné, středně staré stromořadí javorů a jasanů), sil. II/241 (oboustranné stromořadí
ovocných stromů).
Jedná se zejména o uměle založené alejové výsadby místně v podrostu s nálety s nízkou
dendrologickou hodnotou. Vlivy záměru tak nebudou významné, navíc jsou dobře
kompenzovatelné formou náhradních výsadeb podél nové komunikace i podél navržených
přeložek křižujících silnic, celkově bez podstatného dopadu.
Ve východní části koridoru stavby budou dotčeny dřeviny v zahrádkách a na
neudržovaných plochách pod vedením vysokého napětí. Přivaděčem Rybářka budou také
dotčeny dřeviny v zahrádkách, dále porosty dřevin mezi ul. Na Rybářce a lesním porostem
Sedleckých skal, a sporadické nálety na zarůstající opuštěné ploše východně od ul. Na Rybářce
(Budovec).
Jedná se o okrasné a ovocné výsadby v zahrádkách, z části původní náletové dřeviny na
neudržovaných plochách, v souhrnu dřeviny bez vysoké dendrologické hodnoty. Ani v této části
tak nebudou vlivy záměru významné. Navíc tyto pozemky budou dotčeny stavbou jen dočasně
po období výstavby. Po ukončení výstavby otevře tunelový úsek prostor pro vhodné
kompenzační opatření v podobě náhradních výsadeb. Sadové výsadby by v této části měly být
řešeny na základě architektonické studie, která bude vegetační úpravy řešit komplexně ve vazbě
na okolní zástavbu Suchdola s cílem multifunkčního využití (rekreační, estetické, ekologické aj.
funkce).
Lokality a rozsah dotčení mimo lesní zeleně je zřejmý z následujících obrázků, podrobně
v příl.B.7. Dřeviny, které budou zachovány, je třeba náležitě ochránit před poškozením stavební
činností podle ČSN83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích:
„Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění a
potrhání kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními
stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,5 m od kraje
plochy. Plot má chránit celou kořenovou zónu (plocha půdy pod korunou stromů ohraničená
okapovou linií koruny).“

Obr. 37 Zásah do mimo lesní zeleně – západní a střední úsek
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Obr. 38 Zásah do mimo lesní zeleně – střední a východní úsek

Lesní porosty
V trase SOKP nebudou lesy přímo fyzicky dotčeny. V koncovém úseku stavby v prostoru MÚK
Rybářka nelze vyloučit dotčení pozemků 50 m od okraje lesa pokrývajícího Sedlecké skály
(v rámci předloženého záměru je zde vedena cyklostezka napojující se dále na most).
Pozemky určené k plnění funkce lesa budou záměrem přímo dotčeny jen zcela okrajově a to
přivaděčem Rybářka na začátku úpravy (km 0,050 – 0,300), kde se připojuje na ul. Kamýckou.
Lesní porosty v Budovci zde navazují na severní hranu ulice Kamýcká. V místech koridoru stavby
je však rozpor mezi skutečným stavem lokality a stavem zapsaným v Katastru nemovitostí. Na
části pozemků evidovaných jako PUPFL stojí budovy se zpevněným dvorem.
Nutné kácení lesních dřevin tak bude pouze v minimálním rozsahu, zcela na okraji lesního
porostu. Na podkladě ortofotomapy lze rozsah kácení stanovit na přibližně 0,18 ha. S ohledem
na celkovou rozlohu dotčeného lesního porostu (Budovec, lesy v horní partii Sedlce) nepřinese
záměr svým rozsahem žádný významný vliv. Nebude ovlivněna stabilita lesního porostu ani jeho
zdravotní stav, celkově bez znatelného dopadu. Rozsah kácení bude upřesněn v navazující PD dle
přesného vytýčení stavby.
Vegetační úpravy
Záměr bude zahrnovat vegetační úpravy, které nejsou v současném stupni přípravy
rozpracovány. Podrobný návrh bude proveden v rámci navazující PD.
Doprovodná zeleň bude navržena jako kompenzace za stavbou vyvolané kácení a bude plnit
především estetickou, hygienickou a krajinotvornou funkci. Vzrostlá zeleň podpoří zapojení
technického díla do krajiny, pro budoucí přípravu záměru lze uvažovat i vytvoření
krajinotvorných valů, modelaci terénu s vhodným ozeleněním nad tunely či vytvoření zelených
pásů podél hlavní trasy apod. Dřeviny plní zároveň funkci protierozní – zpevnění svahů, a funkci
biofiltrů (zachycení polutantů). Při výběru dřevin budou respektovány místní geobotanické a
klimatické podmínky, návrh naváže na stávající druhové složení s ohledem na místní stanovištní
podmínky s cílem zvýšení biologické a druhové diverzity.
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V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020, cílem 5 – boj proti
nepůvodním invazivním druhům, je navrženo sledování invazivních druhů rostlin a zamezení
jejích šíření.
Celoměstský systém zeleně (CSZ)
Celoměstský systém zeleně, který je definován ÚPn SÚ HMP, bude záměrem dotčen v km 32,04.
V místě křížení je navržen mostní objekt, který převádí polní cestu nadjezdem přes okruh a který
je koncipován jako biomost. Ten mj. zajistí veřejnou přístupnost navazujících ploch zeleně.
Kontinuita celoměstského systému zeleně tak nebude narušena ani v předmětném úseku
nedojde k úbytku ploch zeleně – polní cesta, kterou CSZ sleduje, je lemována dřevinami pouze
sporadicky. V rámci záměru budou realizovány vegetační úpravy. Ty musí být v tomto úseku
navrženy s ohledem na funkci celoměstského systému zeleně s důrazem na podpoření mostního
objektu jako biomostu.
D.1.7.3 Vlivy na faunu
Potenciální vlivy bude záměr představovat:
zásahem do biotopů živočichů,
ovlivněním migrační prostupnosti krajiny,
rušivými vlivy z provozu komunikace.
Zásah do biotopů
Očekávané negativní vlivy budou koncentrovány v samotném koridoru stavby (cca 80 m).
Lokálně nezbytné kácení dřevin a odstranění travobylinného pokryvu mimo ornou půdu
negativně ovlivní faunu v bezprostředním okolí stavby. Obratlovci i bezobratlí v trase silnice
vymizí, v okolí se však jejich společenstva a populace uchovají. Výstavbou záměru mohou být
nejvíce ohroženi především malé a méně mobilní druhy, větší druhy lokality výstavby včas opustí.
Koridor stavby představuje z hlediska druhové diverzity živočichů vcelku chudou lokalitu.
Zastižené biotopy jsou až na několik výjimek výrazně antropicky ovlivněny, většinou degradované
a místy i ruderalizované. Vlivy stavby jsou popsány dle jednotlivých skupin živočichů na základě
výsledků přírodovědných průzkumů. Ty potvrdily výskyt zejména běžných druhů fauny (výčet
druhů viz příloha B.6 oznámení).
Bezobratlí
V trase silniční komunikace připadá v úvahu přítomnost jen několika zvláště chráněných druhů
bezobratlých živočichů zjištěných na úseku 4. přes Suchdol, kteří jsou řazeni mezi ohrožené
druhy ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. Z broučí čeledi střevlíkovitých (Coleoptera:
Carabidae) jeden druh prskavce – prskavec menší (Brachinus explodens), svižník polní (Cicindela
campestris), z čeledi vrubounovitých (Coleoptera: Scarabaeidae) zlatohlávek tmavý (Oxythyrea
funesta) a z řádu blanokřídlých několik druhů čmeláků (Bombus sp.) a mravenců (Formica sp.).
Podrobnější komentář k těmto druhům je uveden v příloze B.6.
Bombus sp. - zjištěné druhy čmeláků jsou druhy létavé s velkou radiací a je tedy předpoklad, že
v případě potřeby změní svá stanoviště a po vynucených úpravách terénu a po dokončení stavby
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se opět na příhodná místa vrátí. Vliv realizace záměru na populace tohoto druhu tak bude
zanedbatelný, bez vlivu na udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany.
Formica sp. – připadá v úvahu jen několik široce rozšířených a velmi hojných druhů mravenců
v lokalitě Sedlecké skály. Cicindela campestris (svižník polní) – výskyt tohoto eurytopního druhu
je pravidelně pozorován na nestabilních stanovištích s přechodně volným půdním povrchem.
Brachinus explodens (prskavec menší) – běžný, eurytopní druh otevřených stanovišť.
Oxythyrea funesta (zlatohlávek tmavý) – dnes běžně rozšířený druh, častý na teplých,
výslunných stráních, kde imága hojně navštěvují květy.
Vliv realizace silniční stavby na populace zmíněných druhů v kontextu s nejbližším okolím bude z
hlediska ochrany přírody zanedbatelný a případný náhodný úhyn jedinců při stavebních pracích
nemůže populace v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní udržení příznivého
stavu druhůz hlediska ochrany.
Obojživelníci, plazi
V řešeném území nebyla na úseku 1. – 3. (ZÚ – km 36,3) zjištěna přítomnost žádného druhu z
těchto tříd obratlovců, vzhledem k charakteru zasažených biotopů nelze očekávat ani vlivy
nepřímé. V úseku 4. (kde trasa přechází tunelem přes území Suchdola a přivaděč Rybářka) byl
biologickými průzkumy opakovaně zjištěn jeden zástupce z třídy obojživelníků a jeden zástupce
z třídy plazů, kteří jsou řazeni mezi zvláště chráněné druhy dle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. k
zákonu č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:
Bufo bufo (ropucha obecná) – ohrožený druh. Mimo období rozmnožování, pro které v trase pro
tento druh neexistuje žádná lokalita, se jedinci potulují po širším okolí (obdobně jako po celém
území ČR), kde hledají potravu a kde se i přechodně ukrývají. Rozmnožováním je tento druh
vázán na stálé vodní plochy s pobřežní vegetací. V trase komunikace se nerozmnožuje.
Lacerta agilis (ještěrka obecná) – silně ohrožený druh. Opakovaně na několika místech, většinou
na osluněných mezích, okrajích porostů nebo okrajích polních cest. Řešitelné jednoduchým
managementovým opatřením – případným transferem před zahájením zemních prací na
vzdálenější místo v okolí.
Vliv realizace silniční stavby na populace zmíněných druhů v kontextu s nejbližším okolím bude z
hlediska ochrany přírody zanedbatelný a případný náhodný úhyn několika jedinců při stavebních
pracích nemůže populace v žádném případě ovlivnit. Plánovaná činnost neovlivní udržení
příznivého stavu druhů z hlediska ochrany.
Ptáci
Vlivy na ptáky lze očekávat relativně malé, spíše nepřímé. Některé druhy ptáků byly
zaznamenány při hnízdění (přibližně polovina zjištěných), ostatní druhy nalézají v území potravu
či byly zaznamenány na přeletech. Ptáci jsou natolik mobilní, že přímé usmrcení dospělých
jedinců při výstavbě nehrozí. Stavební práce představují riziko pro hnízda ptáků, která mohou být
při výstavbě zničena. Proto je nutno zajistit odstraňování dřevin a křovin mimo hlavní období
hnízdění ptáků, tedy mimo 20. března až 30. června.
Kácením křovin a stromových porostů, ve kterých byla přítomnost některých druhů zjištěna,
nebude představovat při dodržení výše uvedené podmínky významný vliv. V okolní krajině jsou
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tato stanoviště dobře zastoupena a potenciálně dotčené druhy si budou moci nalézt náhradní
biotopy. Navíc záměr bude zahrnovat vegetační úpravy, které mohou vytvářet nová stanoviště.
V zájmovém území byly zjištěny celkem 4 zvláště chráněné druhy ptáků. Ohrožené druhy rorýs
obecný a vlaštovka obecná byly zjištěny ve všech letech průzkumů ve všech čtyřech úsecích.
Ohrožená koroptev polní byla zjištěna průzkumy v letech 2004 ve všech čtyřech úsecích. Silně
ohrožený druh krahujec polní byl zjištěn průzkumy v letech 2004 v úseku 2. a 4. Vlivy na tyto
zjištěné ZCHD stanovené hodnocením v příloze B.6 jsou shrnuty v Tab. 60.
Tab. 60 Vlivy na zjištěné ZCHD ptáků – hodnocení dle biologického průzkumu (příloha B.6)
Druh
Accipiter nisus
(krahujec obecný)

Stupeň
CharakteÚsek Charakteristika druhu
Návrh opatření
ochrany
ristika vlivu
V extravilánu lovící druh, jenž přes
SO
2., 4. početní úbytek nadále patří mezi žádný
žádný
poměrně běžné druhy.

Apus apus
(rorýs obecný)
Hirundo rustica
(vlaštovka obecná)
Perdix perdix
(koroptev polní)

O
O

O

Synantropní druhy vyletující za
žádný
potravou do extravilánu, které
přes početní úbytek nadále patří
1. -4. mezi poměrně běžné druhy.
žádný

1. -4.

Ubývající druh zemědělské krajiny,
1. -4. hojnější v kontaktní zóně lidská žádný
sídla/extravilán s ruderálními
stanovišti.

žádný
žádný
Žádný, v okolí dálnice
mohou
samovolně
vzniknout
vhodné
plochy pro tento druh.

Savci
Během výstavby může dojít k usmrcení drobných druhů savců, především hlodavců. Větší druhy
plochy výstavby včas opustí. Během přírodovědných průzkumů (příloha B.6) byly zaznamenány
pouze dva druhy (srnec obecný a ježek západní), které nejsou druhy zvláště chráněnými. Lze
očekávat i ostatní běžně se vyskytující druhy agrární krajiny s navazujícími lesy (např. prase
divoké, zajíc polní, liška obecná, či kuna lesní).
Zjištěné druhy jsou široce a běžně v rámci podmínek krajiny ČR rozšířeny. Vliv stavby na tyto
druhy je zanedbatelný, okolní krajina nabízí široké spektrum náhradních biotopů. Stavbou
dotčené plochy polí využívají zejména jako potravní zdroje. Bariérový efekt nové silnice je
pojednán v další části této kapitoly.
Souhrnně lze konstatovat, že v trase záměru se nenachází žádná lokalita unikátní či
zajímavá z hlediska možného výskytu zvláště chráněných druhů. Vesměs jde o intenzivně
využívané agrocenózy. Vlivy na faunu nebudou významné, v kontextu zjištěných druhů
(i v širším okolí) nepřinese realizace ani provoz záměru újmu na jejich populacích. Případný vliv
na populace těchto druhů nebude významný. Populace zvláště chráněných druhů nebudou
stavbou ani jejím provozem nikterak ohroženy ani omezeny a není třeba přijímat opatření.
Migrační prostupnost
Navrhovaná trasa SOKP 518 vytvoří v území nový dělící prvek, a to zejména v extravilánu, v úseku
ZÚ km 29,990 – 36,100. Bariérový efekt bude navíc zesílen oplocením komunikace. Dále od km
36,1 nebude trasa SOKP i trasa přivaděče Rybářka vytvářet bariéru volného pohybu, neboť nové
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komunikace zde jsou vedeny tunelovými úseky a navíc prochází přes území Městské části Praha –
Suchdol, kde nelze migraci zvěře v žádném významnějším měřítku očekávat.
Záměr nevytvoří v území bariéru dělící areály rozšíření ani nepřetíná žádné dálkové migrační
tahy. Biologickými průzkumy zde nebyly zaznamenány ani žádné vžité koridory migrace zvěře na
lokální úrovni.
Zvěř kategorie A se v území nevyskytuje a navrhovaný záměr na tuto kategorii zvěře nebude mít
žádný vliv. Z kategorie B a C zde lze očekávat běžně se vyskytující druhy agrární krajiny
s navazujícími lesy (např. srnec obecný, prase divoké, zajíc polní či kuna lesní). Přirozenou osu
pohybu vytváří polní cesta v otevřeném úseku polí severně od Nebušic mezi lesem Hlásek a
Hájem u Přední Kopaniny, podél které je vymezen lokální biokoridor ÚSES. Ta je přes trasu SOKP
převedena nadjezdem v km 32,037, který je koncipován jako biomost o šířce 20 m. Navržené
řešení odpovídá umístění záměru na okraji velké městské aglomerace v oblasti migračně
nevýznamné (kategorie V. dle kategorizace území ČR z hlediska výskytu a migrací velkých savců) i
zjištěným a předpokládaným druhům živočichů. Biologickými průzkumy nebyly zjištěny žádné
významné migrační trasy, které by vyvolávaly požadavky na úpravu technického řešení.
V navazující přípravě musí být kladen vysoký důraz na řešení detailů mostního objektu v km
32,037 tak, aby byl pro živočichy atraktivní a byla zajištěna jeho plná funkčnost (tzn. povrch
objektu, vegetační úpravy, oplocení aj.).
Souhrnně lze konstatovat, že záměr vytvoří v území nové podmínky s dopadem na volný pohyb
zvěře, avšak bez většího významu. S ohledem na současné rozšíření zjištěných druhů
z celorepublikového významu je zřejmé, že na vývoj ani stav populací této zvěře nebude mít
realizace ani provoz záměru podstatný dopad.
Rušivé vlivy komunikace
Zvěř ovlivněná hlukem v okolí komunikace lze rozdělit na dvě skupiny [97]. Za prvé jde o zvěř
žijící v těsné blízkosti komunikace. Ta je schopna si na blízkost projíždějících vozidel zvyknout a
nevnímat je jako signál před možným nebezpečím. Do druhé skupiny patří zvěř, která nežije v
blízkosti pozemní komunikace, pouze kolem ní migruje na větší vzdálenosti. Mezi základní rušivé
vlivy z provozu komunikace patří rušením hlukem, osvětlením a samotný optický vjem. K jejich
odclonění slouží vegetační úpravy, navíc v rámci navazující přípravy záměru bude řešena i otázka
terénních valů a terénních úprav podél SOKP včetně zelených pásů. Takové úpravy lze vnímat
jako kompenzační opatření, která velkou měrou přispějí k eliminaci rušivých vlivů na okolí.
D.1.7.4 Vlivy na ekosystémy a biologickou rozmanitost
Ekosystémy
Na základě charakteru území a výsledků biologického průzkumu lze konstatovat, že záměr je
umístěn šetrně k cenným stanovištím. Naprosto převážná část dotčených ploch patří do biotopů
zdevastovaných lidskou činností či člověkem uměle vytvořených s druhovým složením
ochuzeným lidskou činností. Jedná se o druhově chudé, nestabilní biotopy polí a sídel, jejichž
přírodovědecká hodnota je nízká. Relevantní vliv na ekosystémy se objevuje pouze v koridoru
Vltavy s významnými společenstvy skal, kde však stavba SOKP 518 končí. Potenciální vlivy na
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vltavské údolí lze proto uvažovat zejména až pro navazující stavbu SOKP 519, která není
předmětem předloženého záměru.
Přesto je však nutno konstatovat, že realizace záměru bude mít ze své podstaty negativní vliv na
všechny křížené ekosystémy. Dojde k likvidaci veškeré vegetace v trase nových komunikací a
negativně budou ovlivněny i navazující plochy. Stávající fungující ekosystémy budou rozděleny.
•

Agrocenózy, orné půdy – úsek ZÚ km 29,990 – 36,8 km. Druhové složení je ovlivněno
zemědělským obhospodařováním. Orné půdy se vyznačují periodickým narušováním
půdního profilu a pěstováním monokultur. V důsledku toho je doprovodná biota tvořena
druhy s ruderální strategií, tj. převážně krátkověkými s vysokou reprodukční schopností a
odolnými vůči mechanickému narušování biotopu. Zajímavější je biota vázaná hlavně na
rezidua rozptýlené zeleně podél polních cest, v úvozech a drobných remízcích. Celkově
představují pole chudý ekosystém, realizace záměru se na jejich funkčnosti neprojeví.

•

Plochy sídel – 36,8 km – KÚ km 38,250 a koridor pro přivaděč Rybářka. Na Suchdole budou
záměrem dotčeny zahrady a zahrádky s četnými výsadbami ovocných a okrasných dřevin, a
samovolně zarůstající neudržované bylinné a křovinné lada. Ty lze do určité míry označit
jako postagrární lada, jejichž podstatou je sukcese po zániku dřívějšího hospodářského
režimu. Jedná se o antropogenně ovlivněné, nicméně funkční ekosystémy, které budou
narušeny. Zejména v prostoru luk je důležité minimalizovat negativní důsledky výstavby
například tím, že zde nebudou umisťovány skládky materiálu a dočasný zábor bude omezen
na nezbytný rozsah.
Po dokončení výstavby bude v tunelových úsecích otevřen prostor pro vytvoření nových
náhradních biotopů. Vegetační úpravy musí respektovat místní geobotanické a klimatické
podmínky, navázat na stávající druhové složení s ohledem na místní stanovištní podmínky
s cílem zvýšení biologické a druhové diverzity.

•

Lesní ekosystémy – v trase SOKP nebudou lesy přímo fyzicky dotčeny. V koncovém úseku
stavby v prostoru MÚK Rybářka nelze vyloučit dotčení pozemků 50 m od okraje lesa
Sedleckých skal. V těsném sousedství se na severu otevírají porosty Tichého údolí. V období
výstavby proto musí být přijata příslušná opatření k zamezení znečištění okolního prostředí
a záborů těchto biotopů. Je nutno důsledně vyžadovat technologickou kázeň a striktně
vymezit dočasné zábory mimo PUPFL.
PUPFL budou přímo dotčeny pouze v krátkém úseku přivaděče Rybářka na začátku úpravy
(km 0,050 – 0,300), kde se připojuje na ul. Kamýckou. Na části pozemků evidovaných jako
PUPFL stojí budovy se zpevněným dvorem. Lesní porosty tak budou dotčeny zcela okrajově
bez vlivu na funkčnost lesního ekosystému.
Nepřímé vlivy v důsledku provozu hodnoceného záměru lze uvažovat v souvislosti
s přivedením automobilové dopravy a se zvýšením koncentrace znečišťujících látek do
ovzduší s potenciálním dopadem na lesní porosty. Lze však konstatovat, že příspěvky
znečišťujících látek z automobilového provozu po SOKP nebudou v prostoru lesních porostů
zásadně měnit stávající pozaďové znečištění ovzduší, navíc záměr se k lesním porostům
přibližuje pouze ve velmi krátkém úseku a nezpůsobí ovlivnění jejich ekostabilizačních funkcí
či zdravotního stavu. Bez významného negativního vlivu.
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Sedlecké skály s významnými společenstvy skal, nebudou záměrem přímo fyzicky dotčeny.
Ve zdejší krajině představují největší přírodní hodnotu a jsou chráněny statusem Přírodní
památky a EVL. Vlivy záměru na tyto ekosystémy jsou malé, omezené na malý koncový úsek,
přesto s ohledem na významnost těchto ekosystémů ne zanedbatelné. V období výstavby
proto musí být přijata příslušná opatření k zamezení znečištění okolního prostředí a
nadbytečných záborů.

Vlivy na ekosystémy v důsledku výstavby a provozu záměru budou v souhrnu při dodržení
opatření na ochranu životního prostředí malé, na plochách určených k výstavbě nebudou
dotčeny žádné ekosystémy mimořádného významu nebo ekosystémy ovlivňující stabilitu
území.
Biologická rozmanitost
Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR 2016 – 2025 definuje čtyři prioritní oblasti, ve
kterých stanovuje 20 cílů, ve kterých je popsán obecný kontext a relevance dílčí problematiky
pro ochranu biodiverzity. Z pohledu předkládaného záměru jsou potenciálně relevantní cíle
z priority 2 Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních procesů a z priority 3
Šetrné využívání přírodních zdrojů.
Tab. 61 Relevantní cíle z priority 2 a 3
Cíl

Tlaky, hrozby
Priorita 2 Dlouhodobě prosperující biodiverzita a ochrana přírodních
2.1 Genetická rozmanitost Fragmentace biotopů
Homogenizace krajiny
Fragmentace biotopů druhů a migrační překážky v důsledku rozvoje dopravní
2.2 Druhy
infrastruktury
Stavební zásahy a technické úpravy krajiny
2.4 Přírodní stanoviště
Homogenizace krajiny a intenzifikace hospodaření
Rozvoj dopravní infastruktury
2.5 Krajina
Pokračující tempo zastavování krajiny na úkor přírodních, zemědělských a
lesnických ploch
Priorita 3 Šetrné využívání přírodních zdrojů
3.1 Zemědělská krajina
Trvalé vynětí zeměděl. půdy ze ZPF pro jiné účely než zalesnění nebo zatravnění
Realizace nových liniových staveb
3.2 Lesní ekosystémy
Změny lesních společenstev a populací
3.5 Zachování a obnova
Pokračující trend ve změnách využívání krajiny
ekosystémů

Na základě rozboru cílů potenciálně relevantních k předkládanému záměru lze konstatovat, že
vlivy záměru na biologickou rozmanitost odpovídají charakteru dotčeného území a významu
stavby.
Z pohledu flóry nedojde ke snížení druhové diverzity. Vlivy na biologickou rozmanitost stavbou
dotčeného území jsou vztaženy zejména na polní plochy, v prostoru Suchdola pak zahrádky a
opuštěná zarůstající lada. V prostoru vlastní výstavby dojde sice k dočasnému ovlivnění druhové
diverzity ve smyslu mírné obměny zastoupení druhů (z důvodu vzniku dočasného „nového
biotopu“ – staveniště a následně v těsném okolí stavby). V kontextu širšího zájmového území
PRAGOPROJEKT, a.s.
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nedojde k negativnímu ovlivnění biologické rozmanitosti v období výstavby ani následného
provozu. Naopak ozeleněním okolí komunikace vzniknou nová stanoviště, která osídlí druhy, pro
které je stávající stav polních kultur nepřijatelný. Vlivem realizace záměru tedy dojde zároveň i
k podpoře a zvýšení biodiverzity. Vhodná místa uvažovaných zemních valů či zářezů nové
komunikace lze v rámci vegetačních úprav osít tzv. květnatou směsí tak, aby složení směsi
odpovídalo stanovištním podmínkám. Na sušších místech lze výsev květnatých směsí kombinovat
s hrubými kamennými záhozy, čímž vzniknou vhodné biotopy pro některé druhy plazů a
bezobratlého hmyzu. Okolí komunikace (ozeleněné plochy) tak nabídne drobným živočichům a
bezobratlým nový biotop k osídlení.
Realizace záměru svým rozsahem a významem bude v lokálním měřítku citelným zásahem,
nicméně při přijetí navržených opatření, zejména při vhodném návrhu vegetačních úprav, lze
v prostoru agrární krajiny vytvořit podmínky pro podporu druhové diverzity. Celkově bez
významného negativního vlivu na biologickou rozmanitost, akceptovatelné.
D.1.7.5 Vlivy na zákonem stanovené kategorie ochrany přírodních prvků
V dalším textu jsou popsány následující kategorie ochrany přírodních prvků podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pl. znění:
A. Zvláště chráněná území
B. Natura 2000
C. Územní systém ekologické stability krajiny
D. Významné krajinné prvky
E. Památné stromy a stromořadí
A. Zvláště chráněná území
V zájmovém území stavby ani v jeho okolí se nenachází žádné velkoplošné zvl. chráněné území.

Obr. 39 Maloplošná ZCHÚ ve východní části území
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Záměr se přímo nedotýká ani žádného maloplošného zvláště chráněného území. Vliv záměru je
relevantní pouze na PP Sedlecké skály, jejíhož ochranného pásma se záměr úsekově dotýká.
Stejně tak PR Roztocký háj – Tiché údolí, dotčení ochranného pásma je však v prostoru MÚK
Rybářka zcela okrajové. V okolí záměru je dále situován PP Opukový lom Přední Kopaniny, PP
Housle a PR Údolí Únětického potoka. Přehledný zákres kontaktu záměru se ZCHÚ uvádí Obr. 28 a
Obr. 39, podrobně mapová příloha A.2.1.
Přírodní památka Opukový lom Přední Kopaniny s ochranným pásmem ze zákona – cca
400 m od MÚK Přední Kopanina. K přímému dotčení ZCHÚ nedojde, lze vyloučit vlivy přímé i
nepřímé na předmět ochrany.
Přírodní památka Housle s vyhlášeným ochranným pásmem – cca 350 m od nové
komunikace v km 34,7, JV od MÚK Horoměřice. K přímému dotčení ZCHÚ nedojde, lze
vyloučit vlivy přímé.
Pro zamezení vlivů nepřímých musí být v daném úseku (MÚK Horoměřice, místní úprava sil.
II/240) přijata příslušná opatření pro období výstavby s důrazem na odvodnění staveniště.
Prostor stavby a staveniště je přirozeně spádován k přírodní památce, staveniště tedy musí
být zabezpečeno před úniky znečištěných vod, srážkové vody odtékající ze staveniště musí
splňovat limity ukazatelů znečištění dle platné legislativy. Při výstavbě je nutno zamezit
splachům zeminy do okolí.
Přírodní rezervace Údolí Únětického potoka s ochranným pásmem ze zákona – cca 350 –
900 m severně od trasy SOKP v úseku km 35,8 – 38,0. Hranice přírodní rezervace se
přibližuje na nejmenší vzdálenost cca 300 m v km 36,7 výběžkem podél ul. Ke Kozím
hřbetům. K přímému dotčení ZCHÚ nedojde. S ohledem na charakter mezilehlého území a
morfologii terénu lze vyloučit vlivy přímé i nepřímé na předmět ochrany.
Přírodní památka Sedlecké skály s vyhlášeným ochranným pásmem – cca 50 m od trasy
SOKP v místech konce úpravy, k trase přivaděče Rybářka se přibližuje na nejmenší
vzdálenost cca 100 m. K fyzickému (přímému) zásahu nedojde.
Koncový úsek SOKP od km cca 38,0, v prostoru MÚK Rybářka, v délce přibližně 250 m,
zasahuje do vyhlášeného ochranného pásma, stejně tak trasa přivaděče Rybářka od km cca
0,950, v délce přibližně 800 m. Ochranné pásmo zde zahrnuje zahrádkářskou kolonii a
zemědělskou půdu na východním okraji MČ Suchdol. Dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
je ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, k použití chemických
prostředků a změnám kultury pozemku v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu
ochrany přírody.
V Plánu péče o přírodní památku Sedlecké skály na období 2010 – 2024 jsou pro ochranné
pásmo v článku 3.2 stanoveny Zásady hospodářského nebo jiného využívání ochranného
pásma včetně návrhu zásahů a přehledu činností: „Dbát na režim v ochranném pásmu ZCHÚ,
zejména ploše nad horní hranou svahu, kde je zahrádkářská kolonie“
Právě návaznost na zahrádkářskou kolonii generuje škodlivé vlivy na toto ZCHÚ v podobě
synantropizace a intenzivního sešlapu skalních výchozů. Dolní část svahu ZCHÚ byla také
výrazně ovlivněna úpravou železničního koridoru, zejména zabezpečením skalního masivu
pomocí drátěného pletiva. V Plánu péče je zdůrazněno, že je nutno soustavně omezovat
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zmlazování vyřezávaných dřevin, které má nežádoucí vliv na chráněnou vegetaci
xerotermních trávníků.
Pro období výstavby musí být přijata příslušná opatření, která zamezí nepřímým vlivům.
Jedná se zejména o striktní eliminaci dočasných záborů v prostoru ochranného pásma a
o příslušný návrh odvodnění staveniště.
Předmětem ochrany jsou společenstva xerotermních trávníků a xerotermní skalní vegetace,
která jsou citlivá na zhoršené podmínky v rámci stavu ovzduší na území hlavního města.
Na těchto zhoršených podmínkách se významně podílí exhalace oxidů dusíku z dopravy, kde
doprava je právě jedním z nejvýznamnějších producentů znečištění ovzduší ve městě.
Vlivem ukládání dusíkatých látek do půdy dochází k jejímu obohacování a následně může
docházet ke změnám druhového zastoupení ve společenstvu. Prosazují se kompetičně
silnější druhy vázané na živinami bohatá stanoviště a dochází k zarůstání a vytlačení
původních porostů. V důsledku provozu hodnoceného záměru dojde v blízkosti přírodní
památky ke značnému navýšení dopravy a tím k potenciálnímu zesílení popsaných
nežádoucích vlivů. Lze však konstatovat, že příspěvky znečišťujících látek z automobilového
provozu po SOKP nebudou zásadně měnit stávající pozaďové znečištění, celkově bez
významného negativního vlivu na předmět ochrany, akceptovatelné.
Více viz také hodnocení vlivů na lokality Natura 2000 (příloha B.10), kde je pojednána EVL
Kaňon Vltavy u Sedlce, která zahrnuje plochu této přírodní památky.

Obr. 40 MÚK Rybářka, přivaděč Rybářka – vyznačení záměru s PP Sedlecké skály a PR Roztocký háj –
Tiché údolí
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Přírodní rezervace Roztocký háj – Tiché údolí s ochranným pásmem ze zákona – trasa SOKP
se přibližuje k jižnímu výběžku rezervace na nejmenší vzdálenost přibližně 40 m na konci
úpravy záměru v místech MÚK Rybářka (kde SOKP 518 končí a přechází na most přes Vltavu,
který není součástí předloženého záměru). K fyzickému (přímému) zásahu nedojde.
V koncovém úseku v délce přibližně 30 m (staničení km 38,220 – 38,250) trasa SOKP
zasahuje do ochranného pásma ze zákona, které je vymezeno do vzdálenosti 50 m od
hranic ZCHÚ a které se v tomto úseku překrývá s vyhlášeným ochranným pásmem pro PP
Sedlecké skály. Dle § 37 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. je ke stavební činnosti, terénním a
vodohospodářským úpravám, k použití chemických prostředků a změnám kultury pozemku
v ochranném pásmu nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.
Pro období výstavby musí být přijata příslušná opatření, která zamezí vlivům nepřímým.
Jedná se zejména o striktní eliminaci dočasných záborů v prostoru ochranného pásma bez
zásahu lesních porostů a o příslušný návrh odvodnění staveniště.
Vlivy nepřímé v důsledku provozu budou tkvět v umístění MÚK Rybářka a přivedení
značného množství automobilové dopravy do těsného sousedství této rezervace a tím
navýšení znečišťujících látek emitovaných do ovzduší. S ohledem na zcela okrajový kontakt
záměru s tímto ZCHÚ a jeho celkovou rozlohu je záměr bez významného negativního vlivu
na předmět ochrany, akceptovatelné.
B. Vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Záměr prochází přes území dvou krajů, v souladu s požadavky zákona byla vydána stanoviska
orgánů ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí, která jsou doložena v části H.

Obr. 41 Kontakt záměru s EVL Kaňon Vltavy u Sedlce
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Na území Středočeského kraje byl stanoviskem Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje (ze dne 23.01.2019, č.j. 005079/2019/KUSK-Pt) vliv záměru
na lokality Natura 2000 vyloučen, v jeho bezprostřední blízkosti není žádná lokalita situována.
Na území Hl. m. Prahy Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy nevyloučil
významný vliv na evropsky významnou lokalitu EVL CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce
(stanovisko ze dne 30.01.2019, č.j. MHMP 210954/2019). Záměr se v koncovém úseku,
v místech, kde SOKP úsek 518 přechází na mostní objekt přes Vltavu (součást úseku 519),
dostává do bezprostřední blízkosti s Evropsky významnou lokalitou CZ0110154 – Kaňon Vltavy u
Sedlce. Tato lokalita je vymezena jako disjunktní zahrnující nejcennější skalnaté srázy kaňonu
Vltavy. K přímému (fyzickému) zásahu záměru do EVL nedojde.
V souladu se zákonnými požadavky bylo zpracováno Posouzení vlivů záměru na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti podle § 45h a i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, jehož autorem je Mgr. Stanislav Mudra (autorizovaná osoba dle § 45h a § 45i zákona
č. 114/1992 Sb.), které je přílohou B.10 oznámení. Podrobné vyhodnocení vlivu záměru je
předmětem této přílohy. Zde v textu oznámení je převzat jeho závěr.
Hodnocení je zpracováno pro celý severozápadní segment SOKP, tedy stavbu č. 518 i 519. Tento
postup sdruženého hodnocení dvou navazujících částí SOKP umožňuje adekvátně vyhodnotit
potenciální vlivy záměrů na lokality soustavy Natura 2000 mimo jiné na úrovni kumulativních a
synergických vlivů, k čemuž mimo jiné přispívá komplexní pohled na SOKP v dotčené oblasti. Ve
smyslu hodnocení příslušné legislativy Evropského společenství i národní legislativy je stanovena
významnost, rozsah a síla vlivů s použitím následující stupnice:
(-2) … významný negativní vliv ---˃ Nega~vní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK. Vylučuje realizaci záměru
(resp. záměr je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK).
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část;
významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo
do přirozeného vývoje druhu. Významný negativní vliv vyplývá ze zadání záměru, nelze jej
eliminovat.
(-1) … mírně negativní vliv ---˃ Omezený/mírný/nevýznamný nega~vní vliv. Nevylučuje realizaci
záměru. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné
jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
(0) … nulový vliv ---˃ Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
(+) … pozitivní vliv ---˃ Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických nároků
stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.

Provedené hodnocení konstatuje, že předpokládané vlivy na předměty ochrany potenciálně
dotčené EVL CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce jsou v konečném důsledku kumulací vlivu
zastínění stavbou, možné depozice oxidů dusíku z dopravy a vlivy úletů látek z dopravy a údržby,
kdy ale nedojde k fyzickému záboru nebo poškození. Byl stanoven mírně negativní vliv, a to
zejména na základě principu předběžné opatrnosti. Pro žádný z předpokládaných faktorů
potenciálně ovlivňujících zastoupené předměty ochrany nelze s jistotou kvantifikovat a
interpretovat jeho vlivy jako prokazatelně závadné do té míry, aby způsobily nevratné změny
dotčených stanovišť nebo jejich poškození. Zejména je obtížné tyto vlivy odlišit od vlivů pozadí, a
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přirozených faktorů prostředí dotčené EVL. Vliv na celistvost soustavy Natura 2000 nebyl
identifikován. V hodnocení jsou navržena tato opatření k prevenci, vyloučení a snížení
očekávaných nepříznivých vlivů:
• Zakládání

stavby a její realizaci provádět tak, aby bylo zabráněno průnikům látek a materiálu
do prostoru dotčené EVL. Jedná se zejména o splachy a úlety materiálu. To zabrání změnám v
trofii, půdní reakci, ale i mechanickému vlivu na vegetaci v podobě omezení transpirace
zaprášením asimilačních loch apod.

• Kontrola

invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách. Hrozí
zde vysoké nebezpečí invaze do prostor EVL podél okrajů komunikací a narušeným terénem.
Tyto plochy musí být min. 1x ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. V případě nálezu
invazních druhů tyto musí být likvidovány.

V závěru hodnocení je konstatováno, že posuzovaný záměr nebude mít významný negativní vliv
na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost soustavy Natura 2000.
C. Územní systém ekologické stability
Územní systém ekologické stability je v zájmovém území zastoupen prvky všech úrovní (ÚAP
HMP a SK, [29][30]).
Trasa záměru je bez přímé kolize s prvky na nadregionální úrovni. Ve dvou profilech kříží záměr
lokální biokoridory. Skladebné části ÚSES na regionální úrovni jsou zcela mimo koridor stavby,
stejně jako interakční prvky. Jednotlivé střety s vyhodnocením vlivů jsou uvedeny v Tab. 62.
Přehledný zákres uvádí Obr. 29 a Obr. 42, podrobně mapová příloha A.2.2.

Obr. 42 Situace území – kontakt záměru s prvky ÚSES
Tab. 62 Prvky ÚSES v kolizi se záměrem
Kód / Název

Funkčnost Staničení

NRBC
N1/2
Údolí Vltavy

funkční

PRAGOPROJEKT, a.s.

38,200 –
38,250

Popis střetu
Biocentrum je vymezeno nespojitě,
k přímému
zásahu
nedojde.
Nebude dotčena jeho rozloha ani
funkčnost. S ohledem na celkový
rozsah biocentra nebude ovlivněna

Vliv, opatření
Bez přímého vlivu. Nelze vyloučit
potenciální nepřímý vliv (viz
hodnocení lesních ekosystémů
výše) – s ohledem na potenciální
rozsah zásahu a celkovou rozlohu
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NRBK
N4/4
Vltava

38,200 –
38,250
Ne/funkč. a trasa
přivaděče
Rybářka

NRBK
N3/9
funkční
Šárecké údolí
– Sedlec

Koncový úsek záměru a přivaděč
Rybářka prakticky v celé své délce
prochází po hranici ochranné zóny
NRBK, v místech napojení přivaděče
na ul. Kamýckou vede uvnitř zóny.
Biokoridor prochází lesními porosty
v horních partiích Sedlce, bez přímé
0,8 – 1,0
kolize
se
záměrem.
K trase
Přivaděče
přivaděče Rybářka se v krátkém
Rybářka
úseku přibližuje na nejmenší
vzd.cca 30 m.

LBK
Horoměřice – Ne/funkč. 33,901
V oříškách

Trasa
SOKP
kříží
nefunkč.
biokoridor, který je vymezen
v polích podél místní komunikace a
polní cesty, avšak s absencí
výrazných přírodních prvků (např.
zapojený dřevinný doprovod).
Biokoridor je v území navržen bez
logické návaznosti na přírodní
prvky, navíc zajištění jeho budoucí
funkčnosti nelze považovat za příliš
vhodné, neboť je trasován ve směru
k zástavbě Horoměřic a dále podél
její západní hranice, což je například
z pohledu
migrace
živočichů
nevhodné.
V místě křížení je navržen nadjezd
přes SOKP, který převádí dotčenou
polní cestu V oříškách.

LBK L4/235 a
L3/235
Svatá Juliána Ne/funkč. 32,037
– Šárecké
údolí

Trasa
SOKP
kříží
částečně
nefunkční biokoridor, který je
vymezen v polích podél polní cesty
od Nebušic k lesnímu porostu Háj
SZ od Přední Kopaniny. V dotčeném
úseku je koridor nefunkční,
s absencí přírodních prvků. Je však
vymezen v logické návaznosti na
charakter území a jeho funkčnost a
posílení ekostabilizačních funkcí je
žádoucí. S ohledem na jeho vedení
od lesa Hlásek k lesu Háj lze
v budoucnu při posílení přírodních
prvků (např. výsadby dřevinného
zápoje podél cesty) očekávat jeho
využívání pro občasné migrace
živočichů.
V místě křížení je nadjezd přes SOKP,
který převádí dotčenou polní cestu,
navržen jako biomost.
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NRBC prakticky bez vlivu. Spojitost
i funkčnost NRBC nebude
ovlivněna.
Záměrem nebudou dotčeny žádné
přírodně cenné plochy. Bez vlivu
na funkčnost ochranného zóny,
která podporuje koridorový efekt
biokoridoru.
Bez vlivu. Při výstavbě nutno
vyloučit dotčení lesních porostů
v horních partiích Sedlce.

Biokoridor je nefunkční, jeho
funkce tedy nebude narušena.
Záměr však bude hraničně
limitovat jeho případnou budoucí
funkčnost.
S ohledem
na
charakter území se jako vhodné
řešení jeví nový koncepční návrh
ÚSES v ÚP obce Horoměřice tak,
aby prvky ÚSES byly v logické
návaznosti na přírodní prvky
s důrazem na zajištění ekostab.
funkce a zohledňovaly stav území
(i připravovaný záměr). Při
setrvání ve stávající podobě bude
nutno v rámci záměru řešit
podpůrné prvky pro zajištění jeho
budoucí funkčnosti (např. vhodné
vegetační úpravy, úprava mostu
apod.).
Navržené řešení (křížení pomocí
biomostu) nenaruší spojitost
biokoridoru a vytváří vhodné
podmínky pro dosažení jeho
funkčnosti. Jeho ekostabilizační
funkce nejsou a ani v budoucnu
nebudou
ohroženy.
Bez
negativního vlivu.
V navazující přípravě záměru je
nutno dbát na řešení detailů
mostního objektu a vegetačních
úprav okolí SOKP.
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D. Vlivy na významné krajinné prvky (VKP)
V zájmovém území stavby se nenachází žádný registrovaný VKP.
VKP ze zákona jsou zastoupeny jen ojediněle lesními porosty v údolí Vltavy (Sedlecké Skály,
Budovec, Tiché údolí).
Přímé dotčení lesa v Budovci generuje v krátkém úseku km 0,050 – 0,300 přivaděč Rybářka,
který se dotýká PUPFL přiléhajících ze severní hrany ul. Kamýcká. Na části pozemků evidovaných
jako PUPFL stojí budovy se zpevněným dvorem. Lesní porosty tak budou dotčeny zcela okrajově
bez detekovatelného vlivu na funkčnost lesního ekosystému. Pro období výstavby budou přijata
opatření k eliminaci zásahů do lesního porostu (PUPFL nebudou předmětem dočasných záborů,
dodržování technologické kázně pro ochranu okolního prostředí a eliminaci rizik znečištění).
Ostatní nejblíže situované lesní porosty (konec stavby 518 v prostoru MÚK Rybářka) nebudou
přímo dotčeny.
Při dodržení navržených opatření bude záměr bez vlivu, realizace ani provoz záměru nepovedou
k poškození nebo zničení VKP ani nebudou znamenat ohrožení ani oslabení ekologickostabilizačních funkcí významných krajinných prvků (v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 zákona č.
117/1992 Sb., v pl. znění).
E. Vlivy na památné stromy
Záměrem nebudou dotčeny žádné památné stromy ani stromořadí.
D.1.7.6 Návrh opatření
V Zásadách organizace výstavby musí být zapracována následující opatření:
- Plochy zařízení staveniště a deponií budou vymezeny v antropicky ovlivněných částech
mimo přírodně hodnotnější partie území (tj. bez zbytečného zásahu do dřevinných porostů
či mezí, aj.).
- Dočasnými zábory nebudou dotčeny PUPFL (vyjma nejnutnějších zásahů, např. případné
přeložky inženýrských sítí). Zároveň v úsecích, kde bude stavba realizována na PUPFL či v
těsné blízkosti dodržovat technologickou kázeň pro eliminaci rizik znečištění prostředí a
minimalizovat nutná kácení. Tato opatření jsou stěžejní z pohledu vlivů na VKP, ekosystémy,
dřeviny, biologickou rozmanitost, ÚSES, ZCHÚ.
- V koncové části záměru, kde se stavba dostává do kontaktu s ochrannými pásmy
maloplošných ZCHÚ, musí být přijata příslušná opatření k zamezení znečistění okolního
prostředí, striktní eliminaci dočasných záborů, vše v souladu s Plánem péče těchto ZCHÚ, za
souhlasu orgánu ochrany přírody.
- Prostor stavby a staveniště musí být zabezpečen před úniky znečištěných vod, srážkové vody
odtékající ze staveniště musí splňovat limity ukazatelů znečištění dle platné legislativy. Při
výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Odvodnění staveniště musí být
věnována maximální pozornost zejména v místech kontaktu či blízkosti ZCHÚ (staničení km
34,0 – 34,7 v blízkosti PP Housle; koncový úsek stavby v prostoru MÚK Rybářka a přivaděč
Rybářka v blízkosti PP Sedlecké skály a PR Roztocký háj – Tiché údolí).
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Zakládání stavby a její realizaci provádět tak, aby bylo zabráněno průnikům látek a materiálu
do prostoru dotčené EVL. Jedná se zejména o splachy a úlety materiálu.
V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí aktualizovat biologický průzkum. Průzkum
musí být zpracován ve vegetačním období (březen-červen). Na základě výsledků
aktualizovaného průzkumu zažádat pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů o udělení
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 56 zákona
114/1992 Sb.). Součástí udělené výjimky bude soupis ochranných a kompenzačních opatření
k jednotlivým druhům.
Aktualizovaný biologický průzkum v době zahájení stavby by neměl být starší než 2 roky.
Pro období výstavby, především pro etapu zemních prací, zajistit ekologický dozor,
s důrazem na východní část koridoru stavby.
Rozsah kácení bude upřesněn dle finálního technického řešení stavby a stanovení záboru.
Před samotným zahájením stavby budou okraje záboru v terénu zaměřeny. Kácení bude
provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu (tj. od 1. října do 31.
března) a mimo hlavní období hnízdění ptáků (tj. mimo 20. března až 30. června).
Dřeviny v blízkosti stavby, které nebudou určeny ke kácení, ochránit po čas výstavby dle ČSN
83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
V navazující přípravě stavby vypracovat návrh Vegetačních úprav jako kompenzační patření
za nutná kácení. Návrh provést na základě podpůrných studií, např. architektonické studie
řešící vegetační úpravy v komplexním pojetí s terénními úpravami (doprovodné výsadby
komunikací, zelené pásy podél nových komunikací, ozelenění zemních valů, modelace
terénu v prostoru tunelových úseků aj.).
Vegetační úpravy řešit s ohledem na místní stanovištní podmínky s cílem zvýšení biologické
a druhové diverzity, s důrazem na jejich estetickou, ekologickou, hygienickou a
krajinotvornou funkci. Na svazích zářezů také funkci protierozní.
V km 32,04 navrhnout vegetační úpravy s ohledem na probíhající celoměstský systém zeleně
s důrazem na podpoření funkce mostního objektu jako biomostu (ÚSES, migrace živočichů).
V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 bude v rámci
vegetačních úprav navrženo sledování invazivních druhů rostlin a zamezení jejích šíření.
Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách musí
být prováděna zejména v koncové části záměru, kde hrozí vysoké nebezpečí invaze do
prostor EVL podél okrajů komunikací a narušeným terénem. Tyto plochy musí být min. 1x
ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. V případě nálezu invazních druhů tyto musí
být likvidovány.
Vysoký důraz klást na řešení detailů mostního objektu v km 32,037 – migrační objekt, křížení
LBK (tzn. povrch objektu, vegetační úpravy, oplocení aj.).
Křížení s lokálním biokoridorem v km 33,9 řešit v následující přípravě záměru. Jako vhodné
řešení se nabízí přetrasování LBK v rámci koncepčního řešení Územního plánu obce
Horoměřice tak, aby vymezené prvky byly v logické návaznosti na přírodní prvky s důrazem
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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na zajištění ekostabilizační funkce a zároveň reflektovaly i připravovaný záměr. Při setrvání
LBK ve stávající podobě bude nutno do záměru navrhnout podpůrná opatření pro zajištění
jeho budoucí funkčnosti (např. vhodné vegetační úpravy, úprava mostu apod.).
Dílčí závěr kapitoly D.1.7 Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy):
Záměrem nebudou dotčeny žádné ekosystémy mimořádného významu nebo ekosystémy
ovlivňující stabilitu území. Záměr je umístěn šetrně k cenným stanovištím, mimo zvláště
chráněná území. Naprosto převážná část ploch dotčených realizací záměru jsou orné půdy,
případně plochy sídel, zahrad a opuštěných lad, které patří do biotopů zdevastovaných lidskou
činností či člověkem uměle vytvořených s druhovým složením ochuzeným lidskou rušivou
činností. Jedná se o druhově chudé, nestabilní biotopy, bez významnější přírodovědecké hodnoty.
Relevantní vlivy na biologickou rozmanitost se objevují pouze v koncovém úseku hlavní trasy
stavby 518 a v koridoru přivaděče Rybářka ve východní části Suchdola, kde se záměr dostává do
těsného sousedství hodnotných stanovišť Sedleckých skal s mimořádnými hodnotami
indikovanými přítomností zvláště chráněných území (PP Sedlecké skály, PR Roztocký háj – Tiché
údolí) i EVL (CZ 0110154). Nedochází zde k žádnému přímému (fyzickému) zásahu (vyjma
okrajového dotčení ochranného pásma PP Sedlecké skály), přesto musí být pro období výstavby
přijata a striktně dodržována opatření k ochraně a eliminaci rizik znečištění prostředí a
nadbytečných záborů.
Vyhodnocení vlivu stavby na soustavu Natura 2000 vyloučilo významný negativní vliv na
potenciálně dotčenou EVL CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce.
Celkově lze konstatovat, že velikost a míra vlivů odpovídá charakteru a rozsahu záměru a
charakteru dotčeného území. Potenciální vlivy záměru na biologickou rozmanitost jsou
relevantní pouze v koncovém úseku stavby ve vazbě na skalnaté a zalesněné partie údolí Vltavy,
kde však již stavba SOKP 518 končí. Na základě provedeného rozboru lze konstatovat, že při
přijetí a dodržení navržených opatření jsou potenciální vlivy záměru minimalizovatelné na
přijatelnou míru.

D.1.8. VLIVY NA KRAJINU
Obecně představují významné komunikace z povahy věci umělou krajinářskou osu, která na sebe
upoutává pozornost při vnímání krajiny a určujícím způsobem determinuje celkovou kompozici
krajinné scény. Velmi výrazným rysem pozemních komunikací je rovněž jejich dynamický
charakter a akustické vlivy dopravy. Díky této skutečnosti na sebe takové dílo upoutává
pozornost na větší vzdálenost, resp. jeho vizuální vliv na konkrétní vzdálenost zesiluje o další
vlivy.
Na úspěchu zasazení dálnice do krajiny, resp. míře vlivu záměru na krajinný ráz, se obecně
rozhodujícím způsobem podílejí především typ a měřítko krajiny, směrové a výškové uspořádání
nové komunikace, objekty typu mimoúrovňových křižovatek, mostů, v neposlední řadě intenzita
dopravy.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Technické parametry stavby, které mohou mít významný vliv na krajinný ráz, jsou následující:
• Šířkové uspořádání silnice: šestipruhová dálnice v kategorii D34/100 v délce 8,26 km,
s tunelem Suchdol. Přivaděč Rybářka – dvoupruhá pozemní komunikace v kategorii MS2
9/9/50 v délce 1,86 km vedená v převážné délce v tunelu.
• Lokalizace mimoúrovňových křižovatek: záměr zahrnuje 4 x MÚK
• Velké mostní objekty: stavba 518 nezahrnuje velké mostní objekty. Celkem je navrženo 8
mostních objektů - nadjezdy přes hlavní trasu. Velký mostní objekt přes řeku Vltavu přímo
navazuje na hodnocený záměr jako součást stavby 519.
Posouzení vlivu stavby na krajinný ráz dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., bylo zpracováno Ing. arch.
J. Kupkou ve spolupráci s Ing. arch. I. Vorlem v samostatné studii vlivu na krajinný ráz, která je
přílohou B.9 předloženého oznámení. Tato studie posuzuje, jako měrou se bude navrhovaný
záměr dotýkat znaků a hodnot krajinného rázu (přírodní, kulturní a historické charakteristiky) a
zákonných kritérií uvedených v §12 (přírodní a estetické hodnoty, významné krajinné prvky,
zvláště chráněná území, kulturní dominanty, harmonické měřítko a vztahy v krajině). Výsledky
hodnocení a závěry jsou převzaty do této kapitoly.
Přírodní park, zřízený k ochraně krajinného rázu s významnými soustředěnými estetickými a
přírodními hodnotami, se v území stavby nenalézá. Na nejmenší vzdálenost cca 300 m se záměr
přibližuje v prostoru Houslí, nedaleko navržené MÚK Horoměřice (cca v úseku km 34,5), severní
hranici Přírodního parku Šárka – Lysolaje. Přírodní park Drahaň – Troja a Přírodní park Dolní
Povltaví jsou situovány na opačném břehu Vltavy. Vlivy záměru na přírodní parky lze vyloučit.
Vlivy záměru na zákonná kritéria ochrany krajinného rázu
•

Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Hodnocený záměr takových dimenzí a plošného rozsahu bezpochyby zasáhne znaky přírodní
charakteristiky krajinného rázu. Vliv na cennější znaky je však identifikován pouze v PDoKP D (
Obr. 30), kde záměr vstupuje do údolí Vltavy. SOKP 518 zde však končí. Hlavní vlivy na vltavské

údolí má proto až navazující stavba SOKP 519. S ohledem na charakter území, kde převažují
antropogenně pozměněné agrární a urbanizované plochy, není vliv na znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky velký, či zasahuje jen znaky dle cennosti běžné. Vliv na soustředěné hodnoty
v PDoKP D je také pouze omezen na malý koncový úsek hodnoceného záměru, přesto je však
v těchto místech vliv záměru významný. V úhrnu lze vliv na znaky a hodnoty přírodní
charakteristiky krajinného rázu klasifikovat jako středně silný.
•

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky

Některé z PDoKP mají poměrně dochovanou krajinnou strukturu zemědělské krajiny
s historickými sídly, cestami a drobnými plochami nelesní zeleně. Tyto struktury však
nepředstavují jedinečné či význačné kulturně historické hodnoty, přestože tedy záměr poměrně
výrazně změní charakter zdejší krajiny, lze celkový vliv hodnotit jako slabý (negativní vlivy se
budou týkat zejména hodnot vizuálních, nikoli kulturně historických).
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Vliv na Zvláště chráněná území

V kontextu ochrany krajinného rázu dle §12 je vliv na zvláště chráněná území výslovně uveden
mezi zákonnými kritérii ochrany krajinného rázu. Nelze tím však chápat vliv na onen institut,
nýbrž na jeho konkrétní předmět ochrany, a to jak po stránce jeho fyzického zachování v krajině,
tak jeho vizuálního významu a působení v krajinné scéně. Druhý význam ochrany je v tomto
případě důležitější, neboť fyzické zachování těchto chráněných prvků a území je ošetřeno jinými
částmi zákona a jednalo by se o zbytečný překryv.
V rámci PDoKP se vyskytuje pouze několik MZCHÚ, přičemž pouze v PDoKP D je vliv záměru
relevantní. Jedná se o vliv na přírodní památku Sedlecké skály a přírodní rezervaci Roztocký háj –
Tiché údolí. Do ochranného pásma PP Sedlecké skály zasahuje fyzicky a snižuje vizuální význam
těchto ZCHÚ (vizuálně poškozuje plochy, které jsou předmětem ochrany v rámci přírodní
památky – skály a svahy se zachovalou květenou stepí a skal, výchozy proterozoických hornin se
skalními a lesostepními společenstvy). V úhrnu lze vliv na ZCHÚ považovat za středně silný.
•

Vliv na VKP

Trasa se nedotýká žádného VKP ze zákona - nekříží žádné vodní toky a jejich nivy, lesní pozemky
při okraji lesního porostu Budovec jsou dotčeny jen zcela okrajově v prostoru začátku přivaděče
Rybářka v délce cca 200 m, v místech napojení na ulici Kamýckou - na části pozemků evidovaných
jako PUPFL stojí budovy se zpevněným dvorem. Vzhledem k rozsahu zabíraného lesního
pozemku v rámci dotčeného lesního porostu Budovec se bude jednat o zcela lokální zásah na
okraji porostu.
Rybníky, rašeliniště ani jezera se v území nenacházejí. V PDoKP D může mít záměr (zejména
vizuální) vliv na VKP v údolí Vltavy (vodní tok, údolní niva, lesy). V úhrnu lze vliv na VKP popsat
jako slabý.
•

Vliv na kulturní dominanty

V PDoKP se nevyskytují kulturní dominanty regionálního či nadregionálního významu. Případné
dílčí kulturní dominanty uvnitř zástavby (kostel Přední Kopanina ad.) nemohou být vzhledem
k horizontálnímu charakteru záměru, který vede většinou v zářezu, ovlivněny.
•

Vlivy na estetické hodnoty, na harmonické měřítko a harmonické vztahy

Kontaktní zóna příměstské intenzivně využívané zemědělské krajiny ve většině délky trasy
nevyniká význačnými pozitivními znaky krajinné scény ani estetickými hodnotami. Harmonické
měřítko v krajině náhorních poloh není přítomno, harmonické vztahy pouze velmi omezeně.
Navrhovaná trasa se na levém břehu vyhýbá cennějším partiím krajiny, protože je vedena
středem otevřených ploch a nedotýká se ani okrajů krajinného celku Šárky, ani lesnatých okrajů
Únětického a Horoměřického potoka (les Háj, lesnaté Kozí hřbety).
Jiná situace nastává v prostoru koridoru Vltavy mezi Sedleckými skalami a Zámky, jehož scéna je
výrazná, dynamická, uzavřená a esteticky atraktivní. Přivaděč Rybářka s tunelem a MÚK bude
v urbanizovaném prostředí z hlediska krajinného rázu zřetelným zásahem, který bude tkvět
především v poloze MÚK Rybářka nad levobřežní hranou údolí. Míra zásahů do kvalit prostoru
koridoru Vltavy je však snížena antropogenními prvky (vzdušné vedení VVN, silnice a železnice,
okraj zástavby Suchdola), mezi kterými může silniční most (navazující stavba SOKP 519)
představovat novou estetickou kvalitu.
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

234

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

V převážné délce navržené trasy, která je vedena v zářezech a v tunelech, nemůže záměr
výrazněji snižovat vizuální stránku hodnot krajinného rázu, neboť takové hodnoty jsou v dotčené
krajině přítomny pouze velmi omezeně a to v koridoru Vltavy. Vzhledem k tomu, že relevantní
vliv na znaky a indikátory estetických hodnot se objevuje pouze v koridoru Vltavy a jinde není vliv
žádný, mohl by celkový souhrn vlivů hodnocení být slabý, vzhledem k cennosti scenérií koridoru
Vltavy, je však hodnocen jako středně silný.
Vliv na krajinný ráz na úrovni Oblasti krajinného rázu
Záměr se dostává do určitého konfliktu s požadavkem pro oblast krajinného rázu 17 Bohnickoúnětické planiny (ve smyslu hodnocení krajinného rázu HMP z roku 2008, ÚAP HMP 2010)
krajinářsky chránit údolí Vltavy. Tento vliv nelze zcela eliminovat, ovšem vhodným technickým a
architektonickým řešením navazující stavby SOKP 519 lze docílit nové krajinářské hodnoty. Sama
stavba SOKP 518 je ukončena na hraně svahu vltavského údolí, její vliv je proto zanedbatelný.
Záměr není v rozporu s požadavky ochrany krajinného rázu pro oblast Kladensko (ve smyslu
Vyhodnocení krajinného rázu Středočeského kraje z roku 2008 a 2009). Vegetace podél Vltavy,
která je jediným relevantním vodním tokem, nebude nijak zasažena, neboť trasa SOKP 518 je
ukončena již nad hranou údolí.
V souhrnu záměr nepředstavuje konflikt s požadavky ochrany krajinného rázu definovanými pro
oblast Krajinného rázu Bohnicko-únětické planiny (ÚAP HMP) a pro oblast Kladensko (Studie
Středočeského kraje).
Shrnutí
→ Ráz krajiny v PDoKP se vyznačuje znaky všech charakteristik krajinného rázu. Některé
z přítomných znaků mají jedinečný význam.
→ Záměr může nepříznivě zasahovat do některých znaků jedinečného a neopakovatelného
významu a to zejména při přechodu Vltavského kaňonu, kde jsou tyto znaky a hodnoty
nejvíce soustředěny. Dle provedených analýz se jedná nejvýše o středně silné zásahy do
význačných a jedinečných znaků.
→ Vzhledem k tomu, že většina trasy vede v zářezu, nebude se záměr uplatňovat v krajinných
panoramatech. Dílčí scenérie budou ovlivněny zejména v místě přechodu Vltavského
kaňonu. Úsek 518 je však ukončen na hraně svahu, tudíž je vliv záměru jen omezený.
Tab. 63 Tabulka vlivu záměru na zákonná kritéria Krajinného rázu dle § 12,
Tabulka vlivu na zákonná kritéria krajinného rázu (viz §12 zákona)
1 Vliv na rysy a hodnoty přírodní charakteristiky

Vliv NZ
středně silný
slabý

2

Vliv na rysy a hodnoty kulturní a historické charakteristiky

3

Vliv na zvláště chráněná území (ZCHÚ)

středně silný

4

Vliv na významné krajinné prvky (VKP)

slabý

5

Vliv na kulturní dominanty

žádný

6

Vliv na estetické hodnoty

středně silný

7

Vliv na harmonické měřítko krajiny

slabý

8

Vliv na harmonické vztahy v krajině

slabý
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Záměr přinese do prostoru velké dimenze, nové měřítko, dlouhé přímé či křivkové technické
linie, které dosud v této podobě v krajině nebyly, přinese velké terénní úpravy a mostní stavby,
přetne drobné komunikace a přiblíží se k obytné zástavbě. Stane se v krajině prostorovým
předělem, který představuje zásah do rázu krajiny nejen svou hmotou a dimenzí, ale i hlukem
z provozu, pozorovatelným pohybem na silnici a pohybem světel v nočních hodinách. Z hlediska
ochrany kr. rázu se záměr dotýká cennějších krajinářských hodnot pouze v prostoru přechodu
Vltavy, kde však posuzovaná trasa končí již na hraně svahu, tj. do prostoru zasáhne jen omezeně.
Z textu zákona však lze vyvodit, že krajinný ráz není nezměnitelný. Není totiž všude stejně
výrazný, neopakovatelný, jedinečný a cenný. Krajina není všude stejně rázovitá. S větší přísností
je třeba chránit krajinu, ve které jsou přítomné mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní a historické či estetické.
Jak bylo předchozími analýzami prokázáno, záměr představuje v některých aspektech středně
silný zásah do znaků a hodnot některých charakteristik krajinného rázu (jejichž „cennost“ je
hodnocena stupněm „význačný“ a v jednom případě „jedinečný“), dotčené krajiny a do
zákonných kritérií dle §12. Protože se v otevřeném agrárním segmentu suburbánní krajiny
nejedná o častý výskyt středně silných zásahů a silný zásah nebyl identifikován, lze hodnocený
záměr považovat z hlediska ochrany krajinného rázu za přijatelný (únosný).
Fragmentace krajiny
V dotčeném území je fragmentace krajiny dlouhodobě generována zejména plošnými procesy
jako je sub/urbanizace rezidenční i komerční, intenzivní zemědělská výroba a hustá dopravní
infrastruktura. V zájmovém ani širším okolí nejsou žádné nefragmentované oblasti (UAT)
vymezeny, realizací záměru tak nebudou žádné UAT dotčeny.
Návrh opatření
V navazující přípravě záměru je nutno přijmout opatření ve prospěch přírodních hodnot, které
podpoří začlenění stavby do okolní krajiny. Jedná se o vhodné řešení terénních úprav v okolí
trasy (např. protihlukové a krajinotvorné valy, modelace terénu nad tunely) a vegetačních
výsadeb (např. vytvoření zelených pásů podél hlavní trasy apod.).
Dílčí závěr kapitoly D.1.8 Vlivy na krajinu
Je zcela nesporné, že dlouhý úsek šestiproudové komunikace musí přinést zásah do rázu krajiny.
Analýzami bylo prokázáno, že záměr představuje v některých aspektech středně silný zásah do
znaků a hodnot některých charakteristik krajinného rázu (jejichž „cennost“ je hodnocena
stupněm „význačný“ a v jednom případě „jedinečný“), dotčené krajiny a do zákonných kritérií
dle §12. Protože se v otevřeném agrárním segmentu suburbánní krajiny nejedná o častý výskyt
středně silných zásahů a silný zásah nebyl identifikován, lze hodnocený záměr považovat
z hlediska ochrany krajinného rázu za přijatelný.
Posuzovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona
114/1992 Sb., v platném znění a je vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.
V navazující přípravě musí být věnována maximální pozornost kompenzačním opatřením ve
formě vhodných terénních a vegetačních úprav.
PRAGOPROJEKT, a.s.
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D.1.9. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY
Období výstavby
Vlivy na hmotný majetek
Trasa je přibližně ze 3/4 své délky vedena mimo zastavěné území. Potenciální vlivy na hmotný
majetek jsou tak soustředěny do koncového úseku trasy přibližně od km 36,3, kde je trasa od
MÚK Suchdol tunelem vedena přes zástavbu Suchdola, stejně jako trasa přivaděče Rybářka.
Realizace záměru je zde spojena s nutností demolic objektů a potenciální možností narušení
stávajících objektů v blízkosti trasy. Využití stopy dlouhodobě předurčeného koridoru nebude mít
v zásadě vliv na části Suchdola zastavěné trvalými objekty.
V období výstavby patří mezi nejkritičtější fáze realizace tunelů, případně stavebních objektů,
u kterých je nutno použít trhací práce. Při realizaci těchto objektů je proto na základě
podrobnějších průzkumů nutno přijmout opatření k zajištění stability stávajících stavebních
objektů, které by mohly být výstavbou narušeny, ale nebudou demolovány. Jedná se o objekty,
které se ocitnou v blízkosti jámy pro výstavbu tunelu Suchdol (objekty u ul. Kamýcké mezi ul.
Dvorská a K Osmidomkům, objekty k bydlení č.p. 421 a č.p. 759 v zahrádkářské kolonii v ul.
Na Mírách, objekt k bydlení č.p. 692 a č.p. 532 v zahrádkářské kolonii v ul. Suchdolská) a tunelu
Rybářka (objekt k bydlení č.p. 217 a rodinný dům č.p. 238 v ulici Na Rybářce, rodinné domy při
západní hraně ulice Na Rybářce mezi ulicemi Na Pasece a Gagarinova, a obytné domy ve
východním kvadrantu křižovatky ul. Suchdolská a Kamýcká). Z uvedených lze zdůraznit zejména
objekty k bydlení č.p. 421, č.p. 692 a č.p. 217, které jsou v bezprostřední blízkosti výkopové rýhy.
Předmětem technického řešení bude také opatření ke stabilizaci stožárů VN.
V předstihu před zahájením výstavby musí být provedena inventarizace a pasportizace objektů
povrchové zástavby, inženýrských sítí a jiných konstrukcí v zóně předpokládaného možného
ovlivnění stavbou a to jednak pro vlastní ochranu těchto objektů, a jednak aby bylo v budoucnu
zabráněno sporům o míře zavinění případných poruch způsobených stavbou. Zóna ohrožení je
dána předpokládanou zónou dosahu možných negativních účinků výkopových prací a
předpokládaným dosahem účinků trhacích prací při hloubení výkopu. Na základě výsledků
pasportizace budou navržena konkrétní opatření.
Demolice nejsou v technické studii [1] specifikovány. Jejich řešení bude předmětem navazujících
PD. Přesto je možno konstatovat, že počet očekávaných demolic nebude vysoký. To je dáno
trasováním záměru v převážné míře mimo zástavbu. V zastavěném území pak trasa SOKP 518
využívá nezastavěnou stopu dlouhodobě vymezeného koridoru pro vedení SOKP, navíc částečně
využívá koridoru vedení nadzemního vysokého napětí s příslušným ochranným pásmem.
Demolice budou nutné u objektů, které jsou situovány přímo v trase nových komunikací. Dle
mapových podkladů se jedná o čtyři samostatné lokality na Suchdole :
-

Výhledy (kůlna, trafostanice, mobilní buňka)

-

zahrádkářská kolonie I mezi ul. Na Mírách a Suchdolská (chatky, event. zahradní domky,
ojediněle garáž či maringotky)

-

zahrádkářská kolonie II v okolí ul. Na Rybářce (chatky, event. zahradní domky)

-

napojení přivaděče Rybářka na ul. Kamýckou (areál stavebnin)
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Z výčtu je vidět, že k demolici jsou určeny zejména malé a menší objekty. Dle stávajícího stupně
technického řešení nebude k demolici určen žádný objekt s číslem popisným. Specifickým
případem mohou být demolice objektů, které nebudou samotnou výstavbou přímo zasaženy,
avšak vzhledem k dispozičnímu uspořádání (např. výškové řešení či dispoziční řešení lokality) se
bude z pohledu majitelů jednat o neatraktivní objekt k dalšímu užívání. Tyto objekty budou
určeny až v navazující přípravě záměru na základě projednání s vlastníky nemovitostí.
Stejně jako všechny liniové stavby se i předkládaný záměr dostane do kolize s běžně se
vyskytujícími inženýrskými sítěmi, jejich ochrannými pásmy a navazující silniční sítí. Veškeré
stavební práce a činnosti týkající se úprav a přeložek budou probíhat po předchozím souhlasu
správců sítí a komunikací za dodržení jimi stanovených podmínek. Z významnějších zásahů do
inženýrských sítí lze uvést přeložku nadzemního vysokého napětí, kterou bude možno po
uvedení stavby do provozu definitivně přeložit přímo nad tunel, čímž dojde ke sloučení
ochranných pásem VN a tunelu.
Stavbou dotčené komunikace a polní cesty jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
Vlivy na kulturní památky
Trasa SOKP 518 ani přivaděče Rybářka není v přímé kolizi se žádnou nemovitou kulturní
památkou. Nejblíže se nachází nemovitá kulturní památka Zájezdní hostinec, Suchdol č.p. 15,
Kamýcká 153, zapsaná v ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 41317/1-2030.
Tento objekt je vzdálen cca 30 m od hrany tunelu. V navazující PD bude stejně jako nejbližší
zástavba zahrnuta do inventarizace a pasportizace povrchových objektů.
Záměr je veden mimo urbanisticky cenné soubory i mimo historická jádra obcí.
Při realizaci záměru musí být při případné kolizi s drobnými sakrálními stavbami, typickými pro
českou krajinu (křížky, boží muka), které však nejsou kulturními památkami, přijata opatření
k jejich ochraně. Jmenovitě se jedná o pomník sv. Václava v západním kvadrantu křižovatky ul.
Tuchoměřická a Do Horoměřic, který nebude dotčen samotným záměrem, je však třeba zajistit
jeho ochranu před případným poškozením v období výstavby. Nelze vyloučit dotčení křížku při
Kamýcké ulici v místech napojení větve od MÚK Suchdol.
Území archeologických nálezů
Zatímco v západní části koridoru stavby 518 je pravděpodobnost narušení archeologických
památek menší, z rozložení známých nálezů v katastru Suchdol je zřejmé, že zde je naopak
výrazně vyšší. Totéž platí i o přivaděči Rybářka od vyústění tunelu v Suchdole do Sedlce. Kolem
Kamýcké ulice v Sedlci jsou známy archeologické nálezy v Hegertových cihelnách, je však
pravděpodobné, že terén v místech, kde je komunikace plánována, je již zničen, a proto
předstihový výzkum nebude nutný.
Jak je uvedeno v kap. C.2.9, místa výskytu archeologického dědictví se označují jako území s
archeologickými nálezy (ÚAN). Na území Hl. m. Prahy je záměr veden územím archeologických
nálezů II. kategorie (pravděpodobnost výskytu archeol. nálezů 51 – 100 %). V katastrálním
území Suchdol a Sedlec se záměr dotýká několika území archeologických nálezů I. kategorie
(území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických
nálezů) - Tab. 64, podrobně příloha B. 8 (Archeologický průzkum – rešerše).
PRAGOPROJEKT, a.s.
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Tab. 64 Území archeologických nálezů I. kategorie [44] dotčená záměrem
Č.*) Poř. č. SAS

Název

Kolize, popis

16.

12-24-11/9

Suchdol, pod Výhledy

22.

12-24-11/10

Výhledy

33.

12-24-11/18

Budovec

V úseku km 36,5 je navržena úprava, která je v těsném
kontaktu s tímto ÚAN. Dle popisu SAS ČR se jedná o
sídliště a pohřebiště z doby bronzové.
Hlavní trasa SOKP 518 prochází přes tuto lokalitu v
úseku km 36,15 – 36,45. Dle popisu SAS ČR se jedná o
sídliště z doby bronzové a novověku.
Přivaděč Rybářka prochází ve střední části mezi km
0,44 – 0,74 centrální částí této lokality. Dle SAS se
jedná o pohřebiště z eneolitu a starší doby železné.

*) jedná se o číslo označení v

Obr. 31 a v mapové příloze A.2.2.

Při stavebních pracích je v případě archeologického nálezu nutno postupovat v souladu se
zákonem o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění. Pro ochranu archeologického
dědictví je v souvislosti se stavební činností legislativou stanovena oznamovací povinnost
stavebníka o tom, že je v určitém území připravována stavební činnost. § 22 zákona č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že má-li se stavební činnost
provádět na území s archeologickými nálezy, je stavebník povinen už od doby přípravy stavby
tento svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci
provedení záchranného výzkumu. Jeho zajištění je nutno projednat v dostatečném předstihu
před zahájením výkopových prací a stavební činnosti. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo
fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí
náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník.
Podle § 23 platí o archeologických nálezech, k nimž dojde v souvislosti s přípravou nebo
prováděním stavby, zvláštní předpisy (zákon č. 183/2006., o územním plánování a stavebnímu
řádu). Ve stavebním zákoně je § 176 dáno, že dojde-li k nepředvídaným nálezům kulturně
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým
nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní
památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby
nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
V průběhu výstavby bude nutno realizovat záchranné archeologické výzkumy formou dohledu
v celém průběhu trasy a v jejím harmonogramu počítat s možností objevení dosud neznámých
archeologických památek a s nutností archeologických průzkumů. Právě archeologické průzkumy
mohou výstavbu komplikovat / prodlužovat.
Období provozu
V období provozu jsou vlivy na hmotný majetek a kulturní památky dány vlivy z automobilového
provozu, tedy přímo úměrně ovlivnění rozložení dopravy (nárůstu či úbytku) na silniční síti
v blízkém i vzdálenějším okolí.
Vlivy vibrací se projevují zejména u budov situovaných v těsné blízkosti komunikací (vzdálenost
několika metrů), prašnost se může projevovat s ohledem na charakter okolí (např. existence
zeleně) i na větší vzdálenosti.
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Pozitivní vlivy na zástavbu lze očekávat v místech, kde vlivem záměru dojde k poklesu dopravních
intenzit (stabilita objektů, ochrana před negativními vlivy exhalací, celkové zklidnění území,
snížení nehodovosti atp.). Zhoršení lze naopak očekávat v lokalitách, kde v důsledku realizace
záměru dojde k nárůstu automobilové zátěže. Podrobněji viz kap. B.II.5.
V zájmovém území stavby se nevyskytují žádné dominanty regionálního či nadregionálního
významu. Nemovité kulturní památky jsou situovány do zástavby sídel mimo koridor stavby,
provozem záměru tak nemohou být ovlivněny.
Návrh opatření
V navazující PD bude provedena inventarizace a pasportizace objektů povrchové zástavby,
inženýrských sítí a jiných konstrukcí v zóně předpokládaného možného ovlivnění stavbou.
Do pasportizace bude zahrnout také objekt č.p. 15, Zájezdní hostinec, který je nejblíže
situovanou nemovitou kulturní památkou.
Zóna ohrožení bude vymezena jako předpokládaná zóna dosahu možných negativních
účinků výkopových prací a předpokládaného dosahu účinků trhacích prací při hloubení
výkopu.
Bude provedena přesná specifikace rozsahu demolic hmotného majetku. Demolice budou
omezeny jen na nezbytně nutnou míru.
Na základě pasportizace budou navržena konkrétní opatření pro ochranu potenciálně
ovlivněných objektů.
S ohledem na vysokou pravděpodobnost narušení archeologických nálezů postupovat
v souladu s platnou legislativou. V harmonogramu prací počítat s možností objevení dosud
neznámých archeologických památek. Pro období výstavby zahrnout nutnost
archeologického výzkumu formou dohledu v celém průběhu trasy.
Dílčí závěr kapitoly D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Záměr se nedotýká žádné nemovité kulturní památky. Nároky na demolice jsou v poměru
k rozsahu stavby minimální. Při výstavbě bude nutno přijmout opatření k zajištění stability
stávajících stavebních objektů, které by mohly být výstavbou narušeny, ale nebudou
demolovány.
Míra vlivu záměru na zástavbu při provozu bude přímo úměrná ovlivnění dopravních intenzit a
bude se projevovat nejen v bezprostřední blízkosti záměru, ale i na zástavbu podél komunikací
v širším území.
Při průchodu územím s archeologickými nálezy je nutno postupovat v souladu s legislativou
(oznamovací povinnost apod.). Z rozložení známých nálezů v katastru Suchdola je zřejmé, že je
zde vysoká pravděpodobnost narušení archeologických památek. To platí i pro přivaděč Rybářka
od vyústění tunelu v Suchdole do Sedlce.
Celkový vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště je při přijetí
navržených opatření přijatelný.
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D.2. ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI
Všechny vlivy stavby a provozu Silničního okruhu kolem Prahy, úsek 518 Ruzyně - Suchdol,
včetně přivaděče Rybářka, jsou popsány v kapitole D.1.
Pozitivní vlivy záměru se budou projevovat zejména v dopadu na obyvatelstvo žijící podél
páteřních komunikací hl. m. Prahy, na nichž dojde po zprovoznění severozápadní části SOKP
ke znatelnému poklesu dopravního zatížení (zejména životní prostředí na území MČ Praha 6 –
hluk, ovzduší, faktory pohody, veřejné zdraví), a v dopadu na řidiče – realizace jednoho
z chybějících segmentů Silničního okruhu kolem Prahy, zlepšení podmínek pro tranzitní dopravu i
vnitroměstské dopravní vztahy, bezpečnost a plynulost dopravy, nové silniční spojení obou
Vltavských břehů.
Z pohledu ochrany přírody nabývá záměr na významu v důsledku podstatného snížení rizika
havárií a následných úniků škodlivin do okolí dnes přetížené dopravní sítě.
Negativní vlivy na obyvatelstvo budou dány vedením záměru v dosud relativně klidové lokalitě
mezi zástavbou Přední Kopaniny a Horoměřic na severu a Nebušic a Lysolají na jihu, ve východní
části tunelového úseku přes MČ Suchdol nabývají na významu zejména vlivy výstavby a vlivy
z umístění MÚK Rybářka, případně MÚK Suchdol. Za provozu se bude jednat zejména o pocitové
vnímání nové dálnice, při přijetí navržených opatření se neočekávají nepřijatelná rizika na
veřejné zdraví, což bude potvrzeno na základě podrobných analýz v dokumentaci EIA. Negativní
důsledky přinese záměr také pro obyvatele zástavby situované podél komunikací, na nichž dojde
po zprovoznění záměru k nárůstu dopravního zatížení (např. komunikace v návaznosti na
navržené MÚK).
Z pohledu ochrany přírody se budou negativní vlivy projevovat vizuálním zásahem do krajinného
prostoru, záborem nových ploch (dotčení kvalitních půd ZPF I. třídy ochrany), zásahem do
horninového prostředí v důsledku značného množství vytěžené zeminy z tunelových a
zářezových úseků. Relevantní vlivy na biologickou rozmanitost se objevují pouze v koncovém
úseku hlavní trasy stavby 518 a v koridoru přivaděče Rybářka, kde se záměr dostává do těsného
sousedství hodnotných stanovišť Sedleckých skal s mimořádnými hodnotami indikovanými
přítomností zvláště chráněných území i Evropsky významné lokality.
V žádném aspektu se však nejedná o vlivy limitující, při přijetí navržených opatření k prevenci,
eliminaci a kompenzaci jsou tyto vlivy přijatelné.
V této kapitole je provedena rekapitulace vlivů ve vztahu k zasaženému území a populaci
obyvatel. Hodnocení vlivů bylo provedeno podle následující stupnice:
+

přijatelný vliv

+/-

přijatelný vliv při přijetí navržených opatření či přijatelný s dílčími výhradami

-

nepřijatelný vliv
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Tab. 65 Rozsah vlivů navrhovaného záměru vzhledem k zasaženému území a populaci
Kategorie

Vliv na podkategorii

Výskyt Přijatelnost

Imise, veřejné zdraví
Hluk, veřejné zdraví
Faktory pohody
Dělící účinky silnice

+
+
+
+

+/+/+/+

Dopravní nehody

+

+

Obyvatelstvo

+

+/-

+

+/-

Povrchová voda

+

+

Podzemní voda a vodní
zdroje

+

+

Zemědělská (ZPF)

+

+/-

+

+

Stabilita, eroze
Dobývací prostory

-

+
+

Ložiska nevyhrazených
nerostů

+

+

-

+

-

+

Ovzduší

Hluk

Voda

Půda
Lesní (PUPFL)

Horninové
prostředí
a přírodní
zdroje

Poddolovaná území
Sesuvy,
svahové
nestability
Geologická poměry

PRAGOPROJEKT, a.s.

+

+/-

Poznámky, opatření
Vlivy na obyvatelstvo budou vztaženy
zejména na obyvatele v nejbližším okolí
záměru, dopady jeho zprovoznění se však
promítnou i do širšího území přímo úměrně
ovlivnění dopravnímu zatížení stávající
komunikační sítě. V souhrnu lze očekávat
převládající pozitivní vlivy, dané zlepšením
dopravní situace na území Hlavního města
Prahy. Nepříznivé vlivy se budou projevovat
zejména lokálně v nejbližším okolí záměru,
při přijetí navržených opatření budou na
přijatelné úrovni.
V souhrnu lze očekávat převládající
pozitivní vlivy, dané zlepšením dopravní a
tím i hlukové a rozptylové situace v okolí
páteřních komunikací na území Hlavního
města Prahy. Negativní vlivy se budou
projevovat zejména na lokální úrovni
v místě umístění záměru, při přijetí
navržených opatření k eliminaci hlukového
zatížení a znečištění ovzduší v období
provozu i výstavby budou na přijatelné
úrovni.
Navržené technické řešení eliminuje vlivy
na přijatelnou míru. V navazující přípravě je
nezbytné
provést
podrobný
hydrogeologický průzkum a navrhnout plán
monitoringu.
Rozsah záborů odpovídá velikosti záměru.
S ohledem na velkoplošný výskyt kvalitních
zeměď. půd se nelze půdám I. třídy ochrany
vyhnout. Bude provedena skrývka orniční a
podorniční vrstvy.
Zcela
okrajové
dotčení
bez
detekovatelného vlivu.
V koridoru stavby se nenacházejí.
Ložisko cihlářské suroviny, ID 310640101 –
06, Sedlec – Únětice. K přímému dotčení
nedojde, okrajový potenciální zásah nelze
vyloučit na ZÚ Přivaděče Rybářka.
V koridoru stavby se nenacházejí.
Mimo koridor stavby.
Vlivy generovány zejména vysokými nároky
na výkopy - citelný zásah do horninového
prostředí, avšak bez limitujících vlivů
Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
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Vliv na podkategorii

Výskyt Přijatelnost

Fauna

+

+

Flóra

+

+

Zvláště chráněná území

+

+/-

Soustava Natura 2000

+

+/-

ÚSES

+

+

VKP

+

+

Památné stromy

-

+

Krajinný ráz

+

+/-

Přírodní park

-

+

Hmotný majetek

+

+/-

Kulturní památky

+

+

Archeologická území

+

+/-

Příroda

Krajina

Antropogenní
systémy

Poznámky, opatření
ohrožujících
horninové
prostředí
zájmového území jako celku.
Záměr je umístěn šetrně k cenným
stanovištím. Jedná se o druhově chudé,
nestabilní biotopy polí a sídel, jejichž
přírodovědecká
hodnota
je
nízká.
Relevantní vliv na ekosystémy se objevuje
pouze v koridoru Vltavy s významnými
společenstvy skal, kde však stavba SOKP
518 končí.
Je nutno minimalizovat dočasné zábory a
nadbytečné zásahy do přírodních prvků.
Návrh vhodných vegetačních úprav.
Okrajový průchod ochranným pásmem PP
Sedlecké skály. Lokální zásah do OP PR
Roztocký háj – Tiché údolí. Vliv přijatelný
při dodržení ochranných opatření.
V závěru vyhodnocení vlivu stavby na
soustavu Natura 2000 (příl. B.10) je
konstatováno, že záměr nebude mít
významný negativní vliv na EVL Kaňon
Vltavy u Sedlce.
Stavba 2xkříží nefunkční lokální biokoridory.
V jednom profilu je navržen biomost, ve
druhém doporučeno nové vymezení LBK
reflektující charakter území (v návaznosti
na přírodní prvky a navržený záměr).
Pouze zcela okrajové dotčení lesa v Budovci
(jižní okraj přivaděče Rybářka).
Únosný zásah do krajinného rázu. Nutno
realizovat kompenzační opatření ve formě
vhodných terénních a vegetačních úprav.
Demolice jsou nutné pouze v omezeném
rozsahu.
Bez přímé kolize.
Záměr
se
přímo
dotýká
území
archeologických nálezů. Nutno postupovat
v souladu s platnou legislativou.

Z uvedené rekapitulace je zřejmé, že vlivy Silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 v úseku
Ruzyně – Suchdol na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví jsou z pohledu
současné environmentální legislativy a únosnosti území, při přijetí navržených opatření,
přijatelné.
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NEPŘÍZNIVÝCH

VLIVECH

Rozsah záměru (dálniční novostavba v délce 8,26 km) a umístění stavby (centrální část České
republiky) prakticky vylučují jakékoli vlivy přesahující hranice ČR.

D.4. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ A SNÍŽENÍ
VŠECH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
POPIS KOMPENZACÍ, POKUD JSOU VZHLEDEM K ZÁMĚRU MOŽNÉ
Záměr svým charakterem a účelem lze vnímat jako preventivní opatření, které vede ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a odvedení tranzitní dopravy mimo hustě obydlené
území hl. m. Prahy. Již samotnou výstavbou moderní dálnice včetně všech opatření pro zajištění
bezpečnosti provozu je pravděpodobnost nehod minimalizována. Kombinací nejnovějších
opatření a vynucováním dodržování pravidel silničního provozu lze docílit obecně nízkého rizika
vzniku havárií.
Samotný technický návrh stavby již v sobě zahrnuje řadu významných opatření k minimalizaci
nepříznivých vlivů stavby na životní prostředí, např. využití dlouhodobě předurčeného koridoru
pro výstavbu prakticky s absencí objektů pro trvalé bydlení, návrh tunelů přes zastavěné území
MČ Praha – Suchdol, odvodnění dálnice přes systém štol a šachty do dostatečně vodného toku
(Vltavy), systém odvodnění včetně bezpečnostních prvků (retenční a dešťové usazovací nádrže),
progresivní technologie výstavby tunelů, možnost přesunu nadbytečné vytěžené zeminy přes
systém šachet a štol k Vltavě s využitím lodní dopravy za účelem minimalizace nákladní
staveništní dopravy, aj.
Dále jsou uvedena opatření, která vyplynula při zpracování oznámení. Ta budou dále doplněna a
precizována na základě odborných studií a posuzování vlivů v navazující Dokumentaci EIA,
případně závěrů zjišťovacího řízení.
1. Pro fázi přípravy
o Zásady organizace výstavby:
• Plochy zařízení staveniště a deponií vymezit v antropicky ovlivněných částech mimo
ekologicky významnější partie území (zejména mimo východní část koridoru stavby
v blízkosti cenných partií Sedleckých skal), bez zbytečného zásahu do mimolesní zeleně.
• Umístnění ploch zařízení staveniště (stejně tak umístění deponií) musí dále zohledňovat
zástavbu (vlivy na obyvatelstvo), bonitu půdy (zasažení méně kvalitních půd), územní systém
ekologické stability, VKP. Dočasnými zábory nebudou dotčeny PUPFL (vyjma nejnutnějších,
např. přeložky inženýrských sítí).
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• V koncové části záměru, kde se stavba dostává do kontaktu s ochrannými pásmy
maloplošných ZCHÚ, musí být přijata příslušná opatření k zamezení znečistění okolního
prostředí, striktní eliminaci dočasných záborů, vše v souladu s Plánem péče těchto ZCHÚ, za
souhlasu orgánu ochrany přírody.
• Zásady organizace výstavby zapracují opatření navržená pro eliminaci znečištění ovzduší a
budou uplatňovat obecně platná pravidla (zejména pro minimalizaci prašnosti, např.
skrápění plochy staveniště, zajištění řádné údržby všech využívaných přístupových cest ke
staveništi, technický stav nákladních vozidel atd.).
• Zásady organizace výstavby zapracují opatření navržená pro eliminaci hlukového zatížení a
budou uplatňovat obecně platná pravidla (např. řešení přepravních tras s důrazem na
vedení stavební mechanizace mimo zástavbu obcí, pohyb těžké staveništní mechanizace
zejména v ose nové komunikace bez průjezdu zástavbou, umístění zařízení staveniště
s ohledem na zástavbu, apod.).
• Harmonogram prací navrhnout tak, aby doprava materiálu a zemin v období výstavby byla
přes zastavěná území vedena pouze v nejnutnějším rozsahu.
• Stanovit místo uložení přebytku nevyužité a nevhodné zeminy.
• Zpracovat návrh odvodnění staveniště. Prostor stavby musí být zabezpečen před úniky
znečištěných vod, srážkové vody odtékající ze staveniště musí splňovat limity ukazatelů
znečištění dle platné legislativy. Odvodnění staveniště musí být věnována maximální
pozornost zejména v místech kontaktu či blízkosti ZCHÚ (staničení km 34,0 – 34,7 v blízkosti
PP Housle; koncový úsek stavby a přivaděče Rybářka ve východní části Suchdola v blízkosti
PP Sedlecké skály a PR Roztocký háj – Tiché údolí).
o Obyvatelstvo
•

Výstavba tunelů bude navržena progresivní metodou s využitím podzemních stěn.

•

Tunel Suchdol bude navržen ve variantě optimalizovaného uspořádání příčného profilu
v souladu s požadavky bezpečnostních složek (HZS, IZS).

•

Pro další snížení negativních vlivů na obyvatele spojených s přepravou nadbytečné zeminy a
ornice prověřit možnost jejich maximálního využití v místě stavby – např. vhodné terénní
úpravy v okolí záměru či v nadloží tunelů, ozeleněné protihlukové valy, rozprostření ornice či
zeminy na okolní zemědělské plochy (v souladu s požadavky příslušného orgánu ochrany ZPF
a vlastníky pozemků) aj.

•

Vypracovat bezpečnostní audit pro objízdné trasy v době provozu s návrhem opatření pro
dosažení alespoň minimálního bezpečnostního standardu na těchto trasách.

o Hluk
•

Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště v dohodě
s příslušnými orgány samosprávy. Stanovit přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice
v rámci staveniště a na deponie, přednostně využívat k těmto účelům plochy staveniště.

•

V navazující přípravě záměru zpracovat Hlukovou studii pro období výstavby s návrhem
opatření pro snížení hlukové zátěže z výstavby (např. specifikace časového omezení
nejhlučnějších stavebních činností v průběhu dne i v průběhu roku, využití mobilních
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protihlukových opatření, vhodná organizace staveniště, stanovení maximálních intenzit
staveništní dopravy na veřejné komunikační síti, využití pásového dopravníku v ose stavby
v prostoru MČ Suchdol aj.).
•

V Dokumentaci EIA zpracovat Hlukovou studii, která detailně prověří akustickou situaci
s návrhem příslušných protihlukových opatření na základě sestavení a provedení výpočtu ve
3D výpočtovém modelu a podrobného vyhodnocení v imisních místech. Na stávajících
komunikací ovlivněných zprovozněním SOKP budou v případě nutnosti prověřena pro
zajištění plnění hygienických limitů organizační.

•

Návrh protihlukových opatření primárně řešit s ohledem na významné přebytky výkopové
zeminy a estetické začlenění stavby do krajiny, tedy zejména formou ozeleněných zemních
valů.

•

Technický návrh přivaděče Rybářka navrhnout v souladu s požadavky na eliminaci hlukového
zatížení zástavby v ul. Kamýcká. Bude proveden v souladu s opatřením zohledněným
v dopravně inženýrských podkladech, tedy posun jižního portálu jižním směrem
(prodloužení tunelu), takže ulice Kamýcká od Sedlce plynule přechází do tunelu Rybářka a
směr Sedlec <-> Suchdol je napojen bezkolizně přímými větvemi kolem portálu tunelu.
Naopak směr Suchdol <-> tunel Rybářka není umožněn.

o Rozptyl
•

V navazující přípravě záměru zpracovat Rozptylovou studii pro období výstavby s návrhem
opatření pro snížení znečištění ovzduší polutanty – v souladu s požadavky stanovenými
Metodikou pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební činnosti a
stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM10 [73] a
Programem zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha.

•

Zpracovat Rozptylovou studii, na jejímž základě bude doporučen případný návrh
kompenzačních opatření, v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

o Povrchové a podzemní vody
•

Zpracovat aktualizovaný Inženýrskogeologický průzkum a hydrogeologický posudek,
zpracovat aktualizovaný pasport trasy.

•

Vypracovat pasport jímacích objektů v okolí trasy záměru a pasport nejbližších staveb,
u kterých nelze předem vyloučit ovlivnění výstavbou tunelových úseků.

•

Na základě aktualizovaných podkladů stanovit míru ovlivnění režimu podzemních vod a
jímacích objektů a stanovit rozsah opatření (např. nutnost vybudování náhradního
zásobování vody novými vodovodními přípojkami).

•

Vyhotovit návrh dlouhodobého monitoringu režimu podzemní vody a jímacích objektů,
včetně hydrochemického monitoringu, pro období před zahájením výstavby, v průběhu
výstavby a po jejím dokončení.

•

Technické řešení tunelů navrhnout s důrazem na maximální eliminaci ovlivnění režimu
podzemní vody (řešit jako objekt s celoplošnou obvodovou izolací se zajištěním příčného
proudění podzemní vody).

PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

246

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

•

Dle výsledků Inženýrskogeologického průzkumu prověřit možnost zasakování srážkových
vod ze zářezových svahů.

•

Pro případ naplnění akumulačního prostoru nádrží znečištěných vod z tunelů je nutno
zařadit bezpečnostní prvky před vtokem znečištěných vod do kanalizace dálnice (norná
stěna).

•

Na základě zaměření terénu detailně vodohospodářsky dořešit potenciální bezodtokou
oblast u tunelu Suchdol, pro kterou je navržena retenční nádrž Na Mírách v km 36,70.

•

Na základě výsledků hydrogeologického průzkumu a navrženého technického řešení tunelu
Suchdol vyhodnotit vliv výstavby tunelu Suchdol na průtoky v Suchdolském potoce,
v případě potřeby zpracovat návrh opatření.

o Půdy
•

Na základě zpřesněného technického řešení stavby stanovit rozsah trvalých záborů. Dle
projektu Zásady organizace výstavby stanovit rozsah dočasných záborů.

•

Zpracovat pedologický průzkum a na jeho základě vypracovat bilanci skrývky kulturních
vrstev půdy, včetně návrhu způsobu jejich hospodárného využití. Bude upřesněno nakládání
s jejich přebytky, např. rozprostření na okolní pozemky (dle domluvy s majiteli pozemků a
příslušným orgánem státní správy).

•

Zpracovat plán rekultivace ploch dočasných záborů (manipulační pruhy, opuštěné plochy
skládek a stavebních dvorů) a opuštěných úseků přeložených komunikací (např. sil. III/2404).

•

Zohlednit existenci PUPFL v koncovém úseku SOKP 518 (v místech navázání na mostní objekt
před Vltavu) s maximální snahou nezasahovat do PUPFL ani dočasnými zábory (pouze
nevyhnutelné a jinak nerealizovatelné stavební postupy). Dotčení PUPFL v počátečním úseku
Přivaděče Rybářka (severní hrana ul. Kamýcké) omezit jen na nejnutnější rozsah.

o Přírodní zdroje
•

Zpracovat podrobný Inženýrsko-geologický průzkum pro podrobné zachycení geologických
poměrů v trase záměru, a pasportizaci trasy. Stanovit potenciální rizika s konkrétním
návrhem technického řešení.

•

Vyhotovit návrh geotechnického monitoringu pro období výstavby tunelových úseků,
s příslušným návrhem opatření.

•

Za účelem snížení přebytků nevyužité zeminy prověřit možnosti jejich využití v místě stavby,
např. ke krajinotvorné modelaci terénu v okolí záměru (valy, prostory nad tunely, navazující
zelené pásy apod.) či rozprostření vhodné zeminy na okolní zemědělské plochy (v souladu
s požadavky příslušného orgánu ochrany ZPF a vlastníky pozemků).

•

Konečnou podobu terénních úprav v okolí záměru navrhnout na základě architektonické
studie, která navrhne modelaci terénu s cílem multifunkčního využití prostoru nad tunelem
ve vazbě na okolní zástavbu MČ Suchdol (estetické, rekreační, ale i vodohospodářské
hledisko).

•

Upřesnit využití přebytku zeminy včetně způsobu jeho přepravy a uložení. Dle inženýrskogeologických rozborů bude upřesněna bilance zemin vhodných, určených pro další
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zpracování (v rámci předloženého záměru a v rámci jiných staveb) a zemin nevhodných,
určených k uložení na skládku.
o Ekosystémy, fauna, flóra a biodiverzita
•

V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí aktualizovat biologický průzkum. Průzkum
musí být zpracován ve vegetačním období (březen-červen). Na základě výsledků
aktualizovaného průzkumu zažádat pro zjištěné zvláště chráněné druhy živočichů o udělení
výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů (§ 56 zákona
114/1992 Sb.). Součástí udělené výjimky bude soupis ochranných a kompenzačních opatření
k jednotlivým druhům.

•

Aktualizovaný průzkum v době zahájení stavby by neměl být starší než 2 roky.

•

Rozsah kácení upřesnit dle finálního technického řešení stavby, zaměření terénu a stanovení
záborů. Kácení bude provedeno jen v nezbytně nutném rozsahu v období vegetačního klidu
(tj. od 1. října do 31. března) a mimo hlavní období hnízdění ptáků (tj. mimo 20. března až
30. června).

•

Vypracovat návrh Vegetačních úprav jako kompenzační patření za nutná kácení. Návrh se
doporučuje provést na základě podpůrných studií, např. architektonické studie řešící
vegetační úpravy v komplexním pojetí s terénními úpravami okolí záměru (doprovodné
výsadby komunikací, zelené pásy podél nových komunikací, ozelenění zemních valů,
modelace terénu v prostoru tunelových úseků aj).

•

Vegetační úpravy řešit s ohledem na místní stanovištní podmínky s cílem zvýšení biologické
a druhové diverzity, s důrazem na jejich estetickou, hygienickou, ekologickou a
krajinotvornou funkci.

•

Vegetační úpravy navrhnout i s ohledem na jejich protierozní funkci na svazích zářezů a
funkci biofiltrů.

•

Vegetační úpravy navrhnout se zohledněním požadavků na realizaci kompenzačních
opatření pro snížení vlivu na kvalitu ovzduší.

•

V km 32,04 navrhnout vegetační úpravy s ohledem na probíhající celoměstský systém zeleně
s důrazem na podpoření funkce mostního objektu jako biomostu (ÚSES, migrace živočichů).

•

V souladu se Strategií EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 navrhnout v rámci
vegetačních úprav sledování invazivních druhů rostlin a zamezení jejích šíření. Zpracovat
plán monitoringu rozvoje antropogenní vegetace na stavbou narušených plochách za
účelem její včasné likvidace. Rozsah sledování upřesnit v souladu s požadavky příslušného
orgánu ochrany přírody.

•

Kontrola invazních druhů rostlin, zejména neofytů (Reynoutria sp., Solidago sp., Impatiens
glandulifera, Helianthus tuberosus a dalších) na narušených a rekultivovaných plochách
musí být prováděna zejména v koncové části záměru, kde hrozí vysoké nebezpečí invaze do
prostor EVL podél okrajů komunikací a narušeným terénem. Tyto plochy musí být min. 1x
ročně kontrolovány až do stabilizace poměrů. V případě nálezu invazních druhů tyto musí
být likvidovány.

•

Vysoký důraz klást na řešení detailů mostního objektu v km 32,037 – migrační objekt, křížení
LBK (tzn. povrch objektu, vegetační úpravy, oplocení aj.).
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•

V souladu s požadavky příslušného orgánu ochrany přírody navrhnou příslušné řešení křížení
s lokálním biokoridorem v km 33,9. Jako vhodné se nabízí přetrasování LBK v rámci
koncepčního řešení Územního plánu obce Horoměřice tak, aby vymezený LBK byl v logické
návaznosti na přírodní prvky území s důrazem na zajištění ekostabilizační funkce a zároveň
reflektoval i připravovaný záměr. Při setrvání LBK ve stávající stopě bude nutno do záměru
navrhnout podpůrná opatření pro zajištění jeho budoucí funkčnosti (např. vhodné vegetační
úpravy, úprava mostu apod.).

•

Vypracovat návrh oplocení, které je základním opatřením omezujícím vstup živočichů na
komunikaci. Zajistit důsledné řešení detailů migračních objektů (biomost v km 32,037).

o Krajina
•

Vypracovat návrh vegetačních a terénních úprav a to např. na základě architektonické studie
řešící estetické začlenění záměru do krajiny s ohledem na její rekreační potenciál.

o Hmotný majetek
•

Provést inventarizaci a pasportizaci objektů povrchové zástavby, inženýrských sítí a jiných
konstrukcí v zóně předpokládaného možného ovlivnění stavbou. Do pasportizace bude
zahrnout také objekt č.p. 15, Zájezdní hostinec, který je nejblíže situovanou nemovitou
kulturní památkou.

•

Zóna ohrožení bude vymezena jako předpokládaná zóna dosahu možných negativních
účinků výkopových prací a předpokládaného dosahu účinků trhacích prací při hloubení
výkopu.

•

Bude provedena přesná specifikace rozsahu demolic hmotného majetku. Demolice budou
omezeny jen na nezbytně nutnou míru.

•

Na základě pasportizace budou navržena konkrétní opatření pro ochranu potenciálně
ovlivněných objektů.

•

S ohledem na vysokou pravděpodobnost narušení archeologických nálezů postupovat
v souladu s platnou legislativou, v harmonogramu prací počítat s možností objevení dosud
neznámých archeologických památek.

2. Pro fázi výstavby
o Obyvatelstvo
•

Zajistit dodržování postupů stanovených ZOV pro eliminaci hlukového zatížení a znečištění
ovzduší.

•

Vjezdy a výjezdy ze stavby budou řádně označeny dopravním značením. Vozidla musí na
veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna. Veškerá stavební doprava musí být
organizována tak, aby co nejméně negativně ovlivňovala okolí a provoz na stávajících
komunikacích.

•

Musí být zajištěna údržba úseků silniční sítě, které budou využívány jako příjezdové
komunikace na staveniště, po dokončení výstavby zajistit uvedení alespoň do původního
stavu.
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o Povrchové a podzemní vody
•

Před započetím zemních prací zachytit dle programu monitoringu režimu podzemní vody
hladinu podzemní vody v nejbližších objektech a provést záměr hladin v celé délce trasy.
Budou odebrány vzorky vody pro stanovení jakosti vody v období neovlivněném výstavbou a
provozem záměru.

•

Zřídit systém komplexního vodního hospodářství pro akumulaci a čištění důlních vod. Při
ražbě a hloubení musí být s přítoky podzemní vody zacházeno jako s důlní vodou.

•

Po dobu výstavby je nutno při provozu zařízení staveniště zabezpečit úniky znečištěných vod
– jedná se zejména o vhodný způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a
skladovacích ploch staveniště s důrazem na úseky v blízkosti zvláště chráněných území.
Srážkové vody odtékající ze staveniště musí splňovat limity ukazatelů znečištění dle platné
legislativy – nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových a odpadních vod, v platném znění.

•

Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek ze stavebních
mechanismů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle
havarijního řádu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy, neprodleně informovat
vodohospodářský orgán. Staveniště bude vybaveno pomůckami pro likvidaci havarijního
úniku ropných látek (např. VAPEX).

•

Zpevněné plochy pro parkoviště stavebních strojů a dopravy zabezpečit proti úniku
znečišťujících látek ochrannými příkopy, které budou svedeny do sedimentačních jímek
a čisticích stanic.

•

Při výstavbě je nutno zamezit splachům zeminy do okolí. Proto je nutné uvažovat o
opatřeních pro případ přívalových dešťů. Jedná se např. o provizorní zemní nádrže pro
zachycení splachů ze staveniště.

•

Staveniště chránit před odtokem z přilehlého okolí systémem příkopů a rigolů tak, aby
v prostoru staveniště nevznikaly odpadní vody ve větším objemu, než je přirozené.

•

Při realizaci odvodňovacích štol musí být vhodně voleny stavební materiály tak, aby
neohrozily kvalitu vody ve Vltavě (jedná se např. o některé příměsi do stříkaného betonu).

o Fauna, flora, ekosystémy
•

Před zahájením stavby zaměřit obvod stavby.

•

V koncové východní části koridoru stavby se soustředným výskytem přírodních hodnot
(PUPFL, VKP, ÚSES, PP Sedlecké skály, EVL, biologická rozmanitost) striktně zamezit pohybu
stavební techniky mimo dočasné zábory a důsledně dodržovat technologickou kázeň pro
eliminaci rizik znečištění prostředí.

•

Pro období výstavby, především pro etapu zemních prací, zajistit ekologický dozor,
s důrazem na koncovou východní část koridoru stavby.

•

Zakládání stavby a její realizaci provádět tak, aby bylo zabráněno průnikům látek a materiálu
do prostoru dotčené EVL. Jedná se zejména o splachy a úlety materiálu.

•

Kácení dřevin minimalizovat jen na zcela nezbytně odůvodněný rozsah. Kácení dřevin
provést v době vegetačního klidu (listopad – březen). Dřeviny v blízkosti stavby, které
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nebudou určeny ke kácení, ochránit po čas výstavby dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů,
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
o Půda, horninové prostředí
•

V průběhu výstavby zajistit řádnou péči o skrývky ornice. Odděleně deponovat ornici a
podorniční vrstvy. Deponie přednostně ukládat na půdy s nižší třídou ochrany. Jednou ze
základních podmínek hospodaření se skrývkami kulturních vrstev půdy je správné tvarování
deponie, aby byly minimalizovány negativní vlivy, kterými jsou tyto kvalitní zeminy na
složištích vystaveny (vodní a větrná eroze, rozježdění, aj.

•

Pro vytěžené zeminy provést rozbory na stanovení obsahu škodlivin, s nevyužitou zeminou
bude dále naloženo v souladu s plněním zákonných požadavků (vyhláška č. 294/2005 Sb.
aj.).

•

Přebytečnou zeminu deponovat tak, aby nedocházelo k jejímu eroznímu smyvu a odtoku
splavenin do vodních toků.

•

Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu zeleně provést
v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů.

o Ostatní
•
3.

Zajistit archeologický výzkum formou dohledu v celém průběhu trasy.
Pro fázi provozu

•

Po uvedení stavby do provozu bude provedeno kontrolní měření akustické situace a to
zejména u nejbližších obytných objektů. Rozsah monitorování hluku upřesnit na základě
výsledků akustických studií, které budou zpracovány (aktualizovány) v rámci navazující
projektové dokumentace.

•

Po uvedení stavby do provozu bude provedeno měření hladiny podzemní vody a odběr
vzorků dle navrženého programu monitoringu režimu podzemní vody.

•

Pro období provozu zařadit opatření v podobě pravidelné kontroly, údržby a čištění
retenčních nádrží.

•

Zajistit následnou péči o vysazené dřeviny. Za uhynulé kusy zajistit včasnou dosadbu.
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D.5. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH
PŘEDPOKLADŮ A DŮKAZŮ PRO ZJIŠTĚNÍ A HODNOCENÍ VÝZNAMNÝCH
VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzování vlivů na životní prostředí vychází ze znalostí procesů ovlivňujících současný stav
životního prostředí a působení jednotlivých činností na složky a subsystémy životního prostředí.
Oznámení bylo zpracováno standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách, v souladu se současně platnými právními
předpisy a normami.
Při zpracování oznámení byly použity zejména následující podklady:
•

Technickým podkladem pro posuzování vlivů byla technická studie [1].

•

Odborné studie – přílohy B.1 – B.10

•

Terénní průzkumy

•

Osobní jednání, konzultace s odborníky

•

Literární a internetové zdroje – viz Referenční seznam použitých zdrojů

To umožnilo identifikaci environmentálně významných aspektů záměru, vyhodnocení přímých i
nepřímých vlivů, stanovení rizik a případný návrh opatření k jejich eliminaci.
Dále je uveden stručný přehled metodických postupů použitých pro hodnocení vlivů.
Dopravní prognóza
Dopravně inženýrské podklady byly pro potřeby předloženého Oznámení zpracovány pro
střednědobý výhled roku 2030 TSK hl. m. Prahy, a.s. (Úsek dopravního inženýrství) a pro
dlouhodobý výhled období 2040+ IPR hl. m. Prahy a jsou přiloženy jako samostatná příloha B.1.
TSK-ÚDI disponuje dopravním modelem pro hl. m. Prahu a jeho okolí, který je zpracován a
aktualizován v softwarovém prostředí pro dopravní plánování PTV – VISION, makro/mezomodel
v programu VISUM. Modelem zpracované území je rozděleno do cca 1600 zón, mezi kterými
existují dopravní vztahy. V rámci konkrétních úloh je posuzované území dále zpřesněno. Výpočty
intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu byly provedeny
současně pro všechny druhy vozidel, vyjma vozidel PID. Při tomto způsobu výpočtu jsou v
každém dílčím iteračním kroku vyhledány trasy a vyčísleny impedance postupně pro všechny
druhy vozidel s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou síť zohledněno čerpání kapacity
jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dohromady. Vlastní zatěžování probíhalo tak, že
byly matice dopravních vztahů rozvrhovány na komunikační síť v osmi postupových krocích a
následně bylo provedeno iterační vyrovnání. Modelový výpočet intenzit automobilové dopravy
pro stávající stav (rok 2017/2018) byl kalibrován na základě údajů, které vycházely zejména z
dostupné databáze sčítání TSK-ÚDI z roku 2017 a z dalších průzkumů, které byly realizovány
speciálně pro tento úkol (2018). V širším okolí severní části Pražského okruhu bylo provedeno
dopravní sčítání se zaměřením na méně významné komunikace, které nejsou zahrnuty ani v
databázi sčítání TSK-ÚDI (sledovaná síť), ani nejsou sčítány při Celostátním sčítání dopravy.
Pro dlouhodobý výhled byly IPR hl. m. Prahy intenzity automobilové dopravy stanoveny na
základě multimodálního modelovaní dopravy matematickým modelem, obsaženým v prostředí
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PTV VISION (program VISUM 15 a další). Další dopravně inženýrské podklady (podíl noci neboli
noční dopravy, průměrné rychlosti, frekvence hromadné dopravy) byly stanoveny z analytickosyntetických prací, vycházejících ze současných dat, výhledových koncepci, a případných
očekávaných, či výpočtem potvrzených změn sledovaného údaje v daném horizontu. Klíčovou
částí výhledových modelů bylo stanovení demografické prognózy a návazných údajů na
odborných pracovištích IPR Praha, stanovených například klasickou kohortně-komponentní
metodou, vycházející z dat za jednotlivé městské části a obce s rozšířenou působnosti (ORP) na
území Pražské metropolitní oblasti (PMO).
Výše uvedené je podrobněji rozvedeno v příslušných částech přílohy B.1.
Vlivy na veřejné zdraví – hluk
Předběžné hodnocení vlivu hluku na veřejné zdraví je provedeno ve vztahu k základním
prokázaným účinkům hluku na veřejné zdraví, tj. rušení ve spánku a ovlivnění míry rizika
kardiovaskulárních onemocnění (infarktu myokardu), dále je jako doplňující pomocný ukazatel
účinků hluku na kvalitu života a psychickou pohodu do hodnocení zahrnuto i hodnocení vlivu
záměru na obtěžování obyvatel hlukem z dopravy. Podrobněji viz příloha B.4.
Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení zdravotních
rizik (Health Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro ochranu životního
prostředí (US EPA) a dále využívá Autorizační návody k hodnocení zdravotního rizika expozice
chemickým látkám ve venkovním ovzduší AN 17/15, který zpracoval Státní zdravotní ústav (SZÚ).
Postup hodnocení zdravotního rizika je sestaven ze čtyř navazujících kroků:
Identifikace nebezpečnosti
Určení vztahu dávky a účinku
Hodnocení expozice
Charakterizace rizika
Podrobněji viz příloha B.5.
Ovzduší
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. uveden jako jedna z
referenčních metod pro imisní modelování. Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu
znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě podrobných klimatologických
a meteorologických údajů. Model je založen na stacionárním řešení rovnice difúze pasivní
příměsi v atmosféře. Model umožňuje:
výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu
bodových, liniových a plošných zdrojů znečišťování ovzduší
výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních bodů tak,
aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického informačního systému
(GIS) a podány v mapové formě
výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu
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výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je charakteristická pro
určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této oblasti.
Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve vstupních
datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý
zdroj. Na základě vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje
je nejprve určen čas, který je nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní
poměr NO2/NOx, který závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a limitním
poměru NO2/NOx dle meteorologických podmínek.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky modelových
výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA-13. Podrobněji viz příloha B.3.
Hluk
Výpočtový model, kterým byly stanoveny emisní parametry posuzovaných silnic, byl vytvořen
v prostředí výpočtového programu HLUK+ verze 12.52 profi12x. Terén byl ve výpočtovém
modelu modelován jako rovinný, akusticky odrazivý. Akustické parametry provozu na silničních
komunikacích byly generovány v souladu s českou výpočtovou metodikou dle podkladu „Výpočet
hluku z automobilové dopravy, Manuál 2011“, který je aktualizací, a vychází z předchozích verzí
metodiky viz „Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy (VÚVA, Brno 1991)“,
„Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj MŽP ČR č. 3/1996)“ a „Novela
metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy (Planeta č. 2/2005)“.
Intenzity automobilové dopravy, skladba vozidlového parku, rozdělení vozidel na denní a noční
dobu vycházejí z dopravně inženýrských podkladů. Rychlost dopravního proudu a druh krytu
vozovky na řešených komunikacích byla do výpočtového modelu zadána v souladu s TP 219
a Manuálem 2011.“.
Půda
Vyhodnocení stavu a kvality půdního fondu v zájmovém území stavby a vyhodnocení ovlivnění
půdních poměrů bylo provedeno na základě informací o půdách, které byly získány z dostupných
podkladů – katastru nemovitostí, územního plánu, mapových výstupů VUMOP. Byly
vyhodnoceny půdní typy a bonita půd v koridoru stavby a určeny stupně ochrany půdy dle
Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy MŽP č.j. OOLP/1067/96 ze dne 12.6.1996.
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Vody
Vlivy na povrchové i podzemní vody byly zpracovány podle standardních metodických postupů,
na základě technického řešení stavby a rešerší dostupných podkladů.
Biologické průzkumy
Průzkum v roce 2017 a 2018 (srovnatelně i s výzkumy minulými, především v roce 2015) byl
proveden pravidelným pozorováním při opakovaných návštěvách (J. Farkač, V. Bejček, V. Joza).
Pro větší přehlednost jsou zjištěné druhy řazeny v rodech podle abecedy, stejně tak i rody
v rámci použité taxonomické skupiny. Cílem bylo vyhodnocení rozdílů (především ptáci) a zjištění
aktuální druhové pestrosti vybraných skupin. Výskyt obojživelníků a plazů byl ověřován ve
vhodných typech prostředí během roku 2004, 2015, 2017 a 2018 jednak speciálními pochůzkami,
jednak i během terénních akcí zaměřených na výzkum přítomnosti cévnatých rostlin a třídy
ptáků. U těch šlo zejména o zjištění hnízdících druhů v celé trase plánované stavby s důrazem na
cennější části území, které budou výstavbou silničního tělesa obětovány/ ohroženy/ anebo jen
omezeny. Druhy byly determinovány vizuálně a to i podle specifických akustických projevů
(ptáci). Bylo využíváno skutečnosti, že v hnízdní době zpěvní aktivita kulminuje v časně ranních
hodinách a navečer. Podrobněji viz příloha B.6.
Krajinný ráz
Hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz je provedeno dle §12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny v platném znění, a využívá postup hodnocení dle Metodického postupu (VOREL –
CULEK – BUKÁČEK – MATĚJKA – SKLENIČKA, 2004), který vychází z textu §12 zákona. Výklad jednotlivých
pojmů koresponduje s metodikou hodnocení krajinného rázu používanou správou CHKO ČR
(BUKÁČEK – MATĚJKA, 1997) a s návrhem metodického doporučení, vypracovaného AOPK ČR
(MÍCHAL et al. 1999). Podrobněji viz příloha B.9.
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D.6. CHARAKTERISTIKA VŠECH OBTÍŽÍ (TECHNICKÝCH NEDOSTATKŮ NEBO
NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH), KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
OZNÁMENÍ, A HLAVNÍCH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCÍCH
Míra neurčitostí, resp. nedostatků znalostí, je dána především vypovídací schopností podkladů,
které jsou v dané fázi přípravy projektu k dispozici. Hodnocení záměru bylo zpracováno na
podkladě poslední aktuální verze technického řešení záměru, které je dáno Technickou studií
(TES) pro oznámení EIA (PRAGOPROJEKT, a.s.: SOKP 518 Ruzyně – Suchdol, 06/2018) [1].
Hodnocení vlivů tak odpovídá stupni projektové přípravy záměru. Při zpracování oznámení bylo
nutno akceptovat následující nejistoty / nedostatky ve znalostech:
- Stupeň přípravy záměru – návrh technického řešení. Záměr je v současné době rozpracován
na úrovni technické studie, která do detailu neřeší konkrétní návrh jednotlivých stavebních
prvků.
Zábory – přesnost vyčíslení trvalých záborů odpovídá stávajícímu stupni projektové
dokumentace (technická studie) a bude upřesněno dle zaměření terénu a detailního řešení
jednotlivých stavebních objektů v navazující PD. Na základě znalosti přípravy obdobných
staveb lze konstatovat, že hodnocené zábory budou víceméně platné a případná odchylka
bude jen velmi malá bez dopadu na učiněné závěry hodnocení. Stejně tak bude v navazující
PD stanoven rozsah dočasných záborů, který bude určen dle projektu Zásady organizace
výstavby. Dočasné zábory se odvíjejí od míry potřeby manipulačních pruhů podél hranic
trvalého záboru. V poslední době se však prosazuje trend minimalizace (v ideálním případě
úplné eliminace) těchto manipulačních pruhů. Dočasné zábory do 1 roku jsou dány rozsahem
vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Lze konstatovat, že při uplatnění navržených opatření
(skrývka a péče o orniční a podorniční vrstvu z dočasných záborů) a postupů v souladu
s platnou legislativou, nepředstavují dočasné zábory kritérium, které by bylo rozhodné pro
posuzování vlivů. Jejich neznalost nebrání formulování závěrů hodnocení.
Bilance zemin – bilance zemin je stanovena v Technické studii [1], její přesnost odpovídá míře
podrobnosti projektového stupně. Bude upřesněna v navazující PD dle zaměření terénu,
detailního technického návrhu a výsledků IG průzkumu, který určí vhodnost výkopové zeminy
pro násypová tělesa. Lze předpokládat, že množství zeminy bude řádově odpovídat učiněným
předpokladům, bez dopadu na učiněné závěry hodnocení.
Nakládání s přebytečnou zeminou – finální způsob nakládání s přebytečnou zeminou a s tím
související vyvolaná doprava není v současném stupni přípravy záměru specifikováno. Bude
upřesněno v navazující PD na základě zpřesněné bilance zemin, IG průzkumu a projednání
možných řešení s vlastníky pozemků a s příslušnými orgány (např. rozprostření vhodné
zeminy na okolní zemědělské plochy či terénní úpravy v okolí stavby a v tunelových úsecích).
V rámci předloženého oznámení bylo pojednáno množství nevyužité zeminy bez zohlednění
navržených opatření pro snížení přebytků k odvozu, na straně bezpečnosti.
Hmotný majetek – demolice nejsou v technické studii [1] specifikovány. Jejich řešení bude
předmětem navazující PD. Na základě technické studie a archivních podkladů lze však
vyhodnotit potenciální rizika a stanovit objekty, které budou do demolic zahrnuty (přímo
v trase tunelových úseků) a objekty, které mohou být potenciálně do demolic uvažovány
PRAGOPROJEKT, a.s.
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(objekty na hraně výkopů). Takto učiněné předpoklady jsou dostatečným podkladem pro
stanovení vlivů na hmotný majetek.
Vlivy na podzemní vody – vyhodnocení vlivů na podzemní vody bylo zpracováno na základě
Inženýrsko-geologické rešerše, která je součástí Technické studie, a dle archivních podkladů
zpracovaných v minulosti v rámci dlouholeté přípravy záměru, se zohledněním aktuálního
technického řešení záměru. Pro účely hodnocení vlivů záměru se jedná o dostatečný odborný
podklad, který umožňuje identifikaci potenciálních rizik a návrh opatření. V navazujícím stupni
PD bude proveden podrobný Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.
Vegetační úpravy, terénní úpravy – nejsou v TES zahrnuty. V předloženém hodnocení je k nim
přistupováno jako k návrhu opatření, a dále se navrhují rozpracovat v podobě, která
maximálně přispěje k eliminaci vlivů záměru.
- Stupeň přípravy záměru – harmonogram a organizace výstavby. Nejsou v TES detailně
řešeny. Potenciální vlivy jsou vyhodnoceny na základě znalosti jiných staveb obdobného
charakteru a s využitím archivních podkladů zpracovaných v minulosti v rámci dlouholeté
přípravy záměru, při zohlednění aktuálního technického řešení (např. progresivní stavební
technologie tunelových úseků). Výstavba se bude řídit obecnými zásadami, které zajistí
minimalizaci případných negativních vlivů ze stavební činnosti. V oznámení jsou uvedena
minimalizační a kompenzační opatření, která je nutno v navazující PD do Zásad organizace
výstavby zahrnout tak, aby vlivy výstavby byly akceptovatelné. Jedná se zejména o řešení
dopravy vytěžené zeminy a materiálů na stavbu, pro která musí být přijata striktní
doporučení. Tato opatření budou dále upřesněna v navazující dokumentaci EIA. Nejedná se
tedy o nedostatek, který by bránil formulování závěrů hodnocení.
- Prognóza intenzit dopravy. Vzhledem k charakteru záměru je dopravní zatížení pro
posuzovaná výhledová (střednědobé či dlouhodobé) období nejpodstatnějším předpokladem.
Modelování a prognóza dopravních zátěží patří k obecně nejdiskutovanějším podkladům při
přípravě dopravních staveb. Důvodem jsou následující skutečnosti:
o Relativně daleký časový horizont.
o Příliš mnoho proměnných s nejistou prognózou – především nejistota hospodářských
aktivit v hodnoceném regionu v dalekém horizontu.
o Provázanost lokální úrovně (= úroveň záměru) s regionální a celostátní úrovní. V řadě
případů rozhoduje i napojení na celoevropskou dopravní síť.
o Důležitost tohoto podkladu – z něj vycházejí technické parametry komunikace, hluková
studie, rozptylová studie, aj.
Řešením z pohledu oznámení je využívání současného stavu poznání a složitých
matematických modelů ke stanovení prognózy vývoje dopravy. Takto bylo postupováno
i u tohoto záměru.
Dopravní prognózy pro potřeby oznámení (příloha B.1) je nutno vnímat jako předběžné, jsou
vyhotoveny na základě stavu rozpracovanosti záměru v době zpracování oznámení a budou
do dalšího stupně (dokumentace EIA) dále upřesněny, a to i na základě nově vyvstalých
skutečností zjištěných v rámci zjišťovacího řízení. Jejich vypovídací hodnota je však pro
hodnocení vlivů v rámci předloženého oznámení dostačující, nebránící formulování závěrů
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hodnocení. Případnou budoucí odchylku lze očekávat jen malou bez podstatného dopadu na
celkové hodnocení vlivů záměru.
- Odhad úrovně imisního pozadí představuje orientační charakteristiku, neboť skutečné
hodnoty imisního pozadí v roce 2030, případně v období 2040+, mohou být odlišné od
stávajících. Při odhadu velikosti a významnosti vlivu se vychází z dosavadních zkušeností a
trendů, v souladu se stávajícím stupněm poznání.
- Nejistoty ve vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví. Při interpretaci výsledků
hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno zohlednit nejistoty, kterými je vzhledem k
současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
prognóza dopravní zátěže
stanovení koncentrací pomocí emisně-imisního modelování
expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich
výskyt ve vnějším prostředí
ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, životním stylem (zejména kouřením)
a migrací
stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky.
stanovení prostorového rozložení obyvatel v hodnoceném území
- Nejistoty ve vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví - hluk. Vzhledem k dostupným podkladům
je hodnocení vlivu hluku ze silniční dopravy provedeno formou komentářů na základě
očekávaných emisních hladin akustického tlaku v charakteristických vzdálenostech od
posuzovaných komunikací a příspěvků záměru k celkové akustické situaci. Uvažované vztahy
pro posouzení zdravotních rizik hluku (ovlivnění rizika kardiovaskulárních chorob, resp. počtu
případů infarktu myokardu v důsledku dlouhodobého působení hluku z dopravy, změny
v míře rušení ve spánku a obtěžování hlukem z dopravy) byly odvozeny pro dlouhodobou
expozici a zprůměrovány na celou populaci. Uváděné závěry o očekávaném zvýšení, resp.
snížení míry rizika tedy nemusí platit pro malé soubory a jednotlivce. Uváděné závěry je proto
nutné posuzovat spíše z hlediska celkového posouzení vlivu jednotlivých stavů a trendů.
- Nestabilita a dynamika biologických systémů. Oznámení vychází ze současného stavu
životního prostředí, tedy i ze současného rozšíření rostlin, živočichů a ekosystémů, jak byly
zachyceny biologickým průzkumem. Přitom stav flóry a fauny území je dynamickou záležitostí
a mění se sukcesí společenstev, působením vnějších vlivů i náhodnými procesy.
- Kumulace s dalšími záměry. Dálniční komunikace je stavba s dobou využívání v řádu desítek
let. V současné době nelze přesně předvídat rozvoj území do budoucna a tím i možnosti
kumulativních vlivů. Klíčovým nástrojem je územní plánování, které ve svých mechanismech
rovněž zahrnuje hodnocení vlivu na životní prostředí (strategické hodnocení, proces SEA). Při
přípravě dalšího rozvoje území bude třeba vycházet z identifikovaných vlivů SOKP 518 a
následně plánované záměry hodnotit z pohledu celkové únosnosti. Týká se to především vlivu
na obyvatelstvo (hluková a imisní zátěž) a vlivů na krajinu. Zde hrozí, že bez striktní regulace
územním plánováním dojde k rozvoji dalších investičních aktivit podél nové trasy SOKP. Musí
být kladen důraz na ochranu půd zemědělského půdního fondu a nezastavěnou krajinu
umožňující volnočasové rekreační aktivity obyvatel.
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Obecně lze konstatovat, že veškeré prognózy jsou zatíženy určitou mírou nejistoty vzhledem
k současnému stavu poznání. Tyto nedostatky a neurčitosti však nijak významně neovlivňují
rozsah a obsah hodnocení v tomto oznámení a nejsou překážkou k jeho zpracování. Při
shromažďování podkladů se nevyskytly žádné zásadní problémy a všechny dostupné informace
byly do oznámení zapracovány. Celkově lze dostupné podklady hodnotit jako dostačující.
V rámci zpracování předkládaného oznámení nebyly zjištěny takové nedostatky v podkladech
a ve znalostech, které by bránily hodnocení vlivů záměru.
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POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

V souladu s dikcí zákona EIA jsou v úvodu a v kap. B.I.5 předloženého oznámení uvedeny
v minulosti zvažované a prověřované varianty a hlavní důvody pro jejich výběr, resp. odmítnutí, a
zdůvodnění, proč je dále sledována pouze jedna aktivní varianta SOKP 518 Ruzyně - Suchdol.
Při respektování výsledků dlouholeté projektové přípravy záměru, v minulosti realizovaného
posuzování vlivů v letech 2000 - 2002, dlouhodobému zakotvení koridoru v územně plánovacích
dokumentacích, které byly také předmětem hodnocení vlivů na životní prostředí (strategické
hodnocení, proces SEA), je záměr předkládán v jedné variantě označené jako aktivní varianta
Oznámení je zpracováno na podkladě Technické studie [1], která se v alternativách zabývá
technologií výstavby tunelů a optimalizací příčného profilu tunelu Suchdol. Tyto skutečnosti jsou
v relevantních aspektech pojednány a závěry hodnocení jsou pak zaneseny v návrhu opatření.
Aktivní varianta je ve vhodných případech porovnávána s variantou nulovou, tj. bez realizace
záměru. Pro potřeby oznámení jsou pojednány tři časové horizonty – stávající stav k roku 2018,
střednědobý výhled roku 2030, tedy přibližně období zprovoznění záměru, a dlouhodobý výhled
rok 2040+, ve kterém je uvažována silniční síť ve stabilizované podobě dle platných územně
plánovacích dokumentací. Jedná se o následující stavy:
Stávající stav, rok 2018
Fáze výstavby 2025 -2029
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – nulová varianta, tedy bez
realizace SOKP 518 (a zároveň bez realizace SOKP 519)
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – aktivní varianta, tedy
s realizací SOKP 518 (a zároveň s realizací SOKP 519)
Fáze provozu – dlouhodobý výhled, výhledový stav v roce 2040+ - aktivní varianta. Pro tento
výhled je hodnocena pouze aktivní varianta. Nejedná se o konkrétní rok, ale o období, kdy
by měly být výhledové, dosud nerealizované, dopravní stavby dokončeny a dopravní síť by
měla doznat podoby dlouhodobě stabilizované dle platných územně plánovacích
dokumentací.
V souhrnu lze konstatovat, že aktivní varianta výrazně přispívá k řešení dopravního systému Hl.
m. Prahy. Další průtahy při přípravě úseků severního segmentu SOKP (staveb SOKP 518 a 519)
jsou spojeny se všemi negativními důsledky, které souvisí s plošným přetížením sítě místních
komunikací na území Hl. m. Prahy při absenci kapacitního propojení obou břehů Vltavy, jako
spojnice nadřazené komunikační sítě, tj. kongesce, časová zdržení a s tím spojené škody na zdraví
a majetku osob.
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ČÁST F

DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

F.1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ

A. Přílohy – grafické
Příloha A.1

Situace stavby – ortofotomapa, M 1:10 000

Příloha A.2.1 Limity území – příroda, voda, M 1:10 000
Příloha A.2.2 Limity území – geofaktory, ÚSES, kultura M 1:10 000
Příloha A.3.1 Podélný profil hlavní trasy – 1.díl
Příloha A.3.2 Podélný profil hlavní trasy – 2.díl

B. Samostatné přílohy Oznámení
Příloha B.1

Dopravně inženýrské podklady

Příloha B.2

Hluková studie

Příloha B.3

Rozptylová studie

Příloha B.4

Posouzení vlivů na veřejné zdraví - hluk

Příloha B.5

Vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví

Příloha B.6

Přírodovědný průzkum a Hodnocení vlivů závažného zásahu na zájmy ochrany
přírody a krajiny, zpracované podle § 67 zákon č. 114/1992 Sb., v pl. znění

Příloha B.7

Dendrologický průzkum

Příloha B.8

Archeologický průzkum - rešerše

Příloha B.9

Vlivy na krajinný ráz

Příloha B.10

Vyhodnocení vlivu stavby na soustavu Natura 2000

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

PRAGOPROJEKT, a.s.

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

261

F.2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE
Všechny podstatné informace jsou uvedeny v textu Oznámení. Seznam podkladů, které byly
využity při zpracování oznámení:
Technické podklady a materiály
[1]

PRAGOPROJEKT, a.s.: SOKP 518 Ruzyně – Suchdol, Technická studie pro oznámení EIA,
06/2018

[2]

Ing. Michaela Vrdlovcová, Ing. Marcel Lauerman, ENVISYSTEM, s.r.o.: Dokumentace o
hodnocení vlivů na životní prostředí „Silniční okruh kolem prahy úsek Ruzyně – Březiněves,
stavby 518 a 519“, 09/2000.

[3]

PRAGOPROJEKT, a.s.: SOKP, stavba 518 a 519 – prověření možnosti tunelového vedení
trasy v koridoru ZÚR, 08/2019

[4]

Stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona č. 244/1992 Sb. k záměru stavby „Silniční
okruh kolem Prahy, stavby 518 a 519 Ruzyně - Březiněves“ z hlediska hodnocení vlivů na
životní prostředí, č.j. NM700/1327/2020/OPVŽP/02 e.o., ze dne 30.04.2002.

[5]

Prof. Ing. Pavel Přibyl, CSc. (Fakulta dopravní ČVUT v Praze, Ústav dopravních systémů):
Komplexní posouzení alternativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy, 10/2016

[6]

Odůvodnění, Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, aktualizace č.1., www.iprpraha.cz

[7]

EKOLA group, spol. s.r.o.: Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území, ZÚR HMP 2012,
ZÚR HMP – aktualizace č.1, 10/2013

[8]

Aktualizace č. 4 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy, http://www.iprpraha.cz

[9]

2. Aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

[10] Atelier T-plan, s.r.o: Vyhodnocení vlivu 2. Aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území, 10/2017
[11] IPR Praha: Verze 3.3 Metropolitního plánu odevzdaná ke kontrole 29.9.2017,
plan.iprpraha.cz
[12] Útvar rozvoje HMP, Územní plán HMP, 1999
[13] Návrh zadání územního plánu Horoměřice, 08/2016
[14] PRAGOPOROJEKT, a.s.: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol, DUR,
2008.
[15] PRAGOPOROJEKT, a.s.: Silniční okruh kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol,
Inženýrskogeologický průzkum, příloha D.5, DUR, 1999.
[16] PRAGOPROJEKT, a.s., kol. autorů: SOKP – stavba 518 Ruzyně – Suchdol, podrobný
geotechnický průzkum, 8/2012.
[17] Sweco Hydroprojekt a.s., kol autorů: Pražský silniční okruh, stavby 518 a 519 „Ruzyně –
Suchdol – Březiněves, Studie bezpečnosti a analýzy rizik – abstrakt, 02/2018.
Ostatní podkladové materiály
[18] Culek M., eds., 1995: Biogeografické členění České republiky – Enigma Praha, 1996
[19] AOPK: Hodnocení fragmentace krajiny dopravou, 2005
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[20] Quitt E., 1971: Klimatické oblasti Československa – Studia Geographica, Brno 1971
[21] Tolasz R. et al. (2007): Atlas podnebí Česka. Český hydrometeorologický ústav
a Univerzita Palackého, Praha a Olomouc
[22] Liberko, M., Ládyš, L. (2011): Manuál 2011 Výpočet hluku z automobilové dopravy, účelová
publikace Ředitelství silnic a dálnic ČR
[23] Reálné koncentrace chloridových iontů v povrchových vodách z komunikací na 10
vybraných úsecích silnic v zimním období 2003/2004 – EIA SERVIS s.r.o., Hydrobiologický
ústav AVČR, Biologická fakulta JčU, 2004
[24] Trávníčková, E., 2011: Diplomová práce Vliv zimního chemického ošetření silnic na
mikrobiální společenstvo okolních půd
[25] Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy 2012, Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území,
Příloha č.7: Hodnocení kumulativních a synergických vlivů navrhovaných oblastí a koridorů
ZÚR hl. m. Prahy, 10/2013, Ekola group, spol. s r. o.
[26] http://sleva.uamk.cz/bezpecnost/13-besip/1644-retardery-pomahaji-nebo-skodi
[27]

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti chm.nature.cz

[28] AOPK ČR, 2011: Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro
volně žijící živočichy.
Internetové zdroje a portály
[29]

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy www.iprpraha.cz

[30]

Středočeský kraj: www.kr-stredocesky.cz

[31]

Geoportál hl. m. Prahy: www.geoportalpraha.cz

[32]

Pražská příroda: www.praha-priroda.cz

[33]

Portál životního prostředí HMP: portalzp.praha.eu

[34]

Oficiální web obce Horoměřice: horomerice.cz

[35]

Oficiální stránky obce: unetice.cz

[36]

Praha-suchdol.cz

[37]

Vodohospodářský mapový portál heis.vuv.cz

[38]

Mapové aplikace AOPK ČR MapoMat: mapy.nature.cz

[39]

Mapový server AOPK: http://drusop.nature.cz

[40]

Natura 2000, AOPK ČR: nature.cz

[41]

Kovanda, J. a kol., 2001: Neživá příroda Prahy a jejího okolí, http://www.monet.cz/atlas/

[42]

Mapové kompozice voda v krajině: vuv.maps.arcgic.vom

[43]

Národní inventarizace kontaminovaných míst: kontaminace.cenia.cz

[44]

Národní památkový ústav, Informační systém o archeologických datech

[45]

Starapraha.cz

[46]

Mapy.cz

[47] Evropská agentura pro životní prostředí, Biologická rozmanitost – ekosystémy
[48]

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti chm.nature.cz
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[49] Evropská
agentura
pro
životní
prostředí,
Doprava
a
ekosystém:
https://www.eea.europa.eu/cs/signaly/signaly-2016/clanky/doprava-a-ekosystem
[50]

Národní geoportál INSPIRE: http:// geoportal.gov.cz

[51]

Veřejný registr půdy: eagri.cz

[52]

Ministerstvo životního prostředí: www.env.cz

[53]

Česká geologická služba, mapový server: www.geology.cz

[54]

Český hydrometeorologický ústav: www.chmi.cz

[55]

Stavy a průtoky na vodních tocích www.pvl.cz

[56]

Mapový server AOPK: mapy.nature.cz

[57]

Hydroekologický informační systém VÚV T.G.M: http://heis.vuv.cz/

[58]

Mapový server NIKM: http://kontaminace.cenia.cz/

[59]

Agentura ochrany přírody a krajiny: www.nature.cz

[60]

Digitální báze vodohospodářských dat: www. dibavod.cz

[61]

Vodohospodářský informační portál: http://voda.gov.cz/portal/cz/

[62]

Ortofotomapy, obecná a turistická mapa: www.mapy.cz

[63]

Národní památkový ústav: www.npu.cz

[64]

Informační systém o archeologických datech: isad.npu.cz

[65]

Státní správa zeměměřičství a katastru, ČÚZK: www.cuzk.cz

[66]

Katastr nemovitostí: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

[67]

Ústřední seznam kulturních nemovitých památek: www. monumnet.npu.cz

[68]

Regionální informační servis www.risy.cz

[69]

Český statistický úřad www.czso.cz

[70]

www.zmenaklimatu.cz

Legislativa
[71]

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

[72]

Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování
a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

[73]

MŽP ČR, 2016: Metodika pro stanovení produkce emisí znečišťujících látek ze stavební
činnosti a stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení
částicemi PM10

[74]

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací

[75]

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

[76]

Směrnice Ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 9/1973 Ú. v., pro výpočet
potřeby pitné vody při navrhování vodovodů a kanalizačních zařízení a posuzování
vydatnosti vodních zdrojů

[77]

Vyhláška č. 448/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí
zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů
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[78]

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

[79]

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

[80]

Vyhláška MŽP ČR č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

[81]

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů

[82]

Nařízení vlády 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, v platném znění

[83]

Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), v platném znění

[84]

Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování
a hodnocení stavu podzemních vod

[85]

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

[86]

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších
předpisů

[87]

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

[88]

Vyhláška č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů

[89]

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

[90]

Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

[91]

Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na
povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

[92]

Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon)

[93]

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

[94]

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků

[95]

Vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a
postupu pro jejich vedení a aktualizaci

[96]

Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany

[97]

TP180 Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy

[98]

TP 202; schváleno MD-OI pod č.j.1013/08-910-IKP/1 ze dne 24.11.2008

[99]

TP
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ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Identifikace záměru
Název:

SOKP 518 Ruzyně - Suchdol

Umístění:

kraj: Hlavní město Praha, Středočeský kraj
obec: Praha, Horoměřice
k. ú.: Přední Kopanina, Nebušice, Lysolaje, Suchdol, Sedlec, Horoměřice

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha
zastoupené Ing. Tomášem Grossem,PhD., ředitelem Závodu Praha

Zpracovatel oznámení:

PRAGOPROJEKT, a.s.
K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

Oprávněná osoba:

Ing. Ilona Plevová

Datum zpracování:

září 2019

Charakteristika a zdůvodnění záměru
Předkládaným záměrem je stavba Silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol,
která je navržena v délce 8,26 km. Začátek stavby je v km 29,990 vložen do mimoúrovňové
křižovatky MÚK Přední Kopanina, kde se napojuje na přeložku silnici I/7, přičemž součástí
předkládaného záměru je dobudování MÚK Přední Kopanina, ve které se připojí dálnice D7.
Konec stavby je situován za MÚK Rybářka před opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250, kde
silniční okruh pokračuje stavbou 519. Ta představuje samostatnou stavbu, není součástí
předkládaného záměru.
Silniční okruh kolem Prahy je pozemní komunikací a je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0.
Stavba SOKP 518 je navržena na základě výhledových intenzit jako šestipruhová komunikace
v kategorii D34/100 s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek.
Nedělitelnou součástí záměru je Přivaděč Rybářka, který je zaústěn do MÚK Rybářka a který
napojuje ulici Kamýckou. Je navržen v kategorii MS2 9/9/50 v délce 1,860 km. Vlastní trasa
přivaděče dle uvedené kategorie jde převážně v tunelu nebo přechází do křižovatkových větví.
Na hlavní trase jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky, přivaděč Rybářka je napojen na
stávající ulici Kamýckou úrovňovou křižovatkou se světelnou signalizací. Celkem je navrženo
8 mostních objektů, všechny jsou koncipovány jako nadjezdy. Technické řešení stavby zahrnuje 2
tunelové úseky (tunel Suchdol v délce 1970 m a tunel Rybářka v délce 900 m).
Bez existence SOKP nemůže celoměstský dopravní systém (radiálně-okružní) fungovat. Absence
chybějících úseků SOKP má za následek každodenní kongesce páteřních komunikací na území
Hlavního města Prahy a při dopravní nehodě často i dopravní kolaps. Negativně se projevuje na
PRAGOPROJEKT, a.s.

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.

266

SOKP 518 Ruzyně – Suchdol

zatížení komunikační sítě v silně urbanizovaných oblastech hlavního města. Konkrétně absence
severozápadního úseku SOKP se negativně projevuje přitížením významných úseků komunikací
v městských částech Praha 6, Praha 7 a Praha 8.
Pro zlepšení dnešní kritické dopravní situace je nutné dálniční a silniční síť na okraji a v přilehlé
části Pražského regionu propojit okruhem, avšak v takové poloze, která bude dostatečně
atraktivní pro vytvoření nabídky alternativní trasy mimo intenzivně urbanizovaná území. Součástí
takového řešení je právě dostavba severozápadního segmentu okruhu, který je tvořen
předkládaným záměrem SOKP 518 Ruzyně – Suchdol a navazující stavbou SOKP 519 Suchdol –
Březiněves, které nabývají na významu i jako nové silniční spojení obou Vltavských břehů mezi
mostem přes Vltavu v Holešovicích a v Kralupech nad Vltavou.

Obr. 43 Schéma Silničního okruhu kolem Prahy s vyznačením stavby 518 (zdroj: okruhprahy.cz)

Předpokládané termíny
Předpokládaný termín zahájení stavby: 2025
Předpokládaný termín uvedení stavby do provozu: 2029
Hodnocené scénáře
Záměr je tak předkládán v jedné aktivní variantě dle Technické studie [1] ve shodě s koridorem
SOKP vymezeným v ZUR HMP a SK. Ve vhodných případech je aktivní varianta (Obr. 7, detailně
mapové přílohy A.) porovnávána s variantou nulovou, tj. bez realizace záměru.
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Jsou pojednány následující časové horizonty – stávající stav k roku 2018, období výstavby, rok
2030 - tedy přibližně období zprovoznění záměru, a období 2040+, ve kterém je uvažována
silniční síť ve stabilizované podobě dle platných územně plánovacích dokumentací.
Stávající stav, rok 2018
Fáze výstavby 2025 -2029
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – nulová varianta, tedy bez
realizace SOKP 518 (a zároveň bez realizace SOKP 519)
Fáze provozu – střednědobý výhled, výhledový stav v roce 2030 – aktivní varianta, tedy
s realizací SOKP 518 (a zároveň s realizací SOKP 519)
Fáze provozu – dlouhodobý výhled, výhledový stav v roce 2040+ - aktivní varianta. Pro
tento výhled je hodnocena pouze aktivní varianta. Nejedná se o konkrétní rok, ale o období,
kdy by měly být výhledové, dosud nerealizované, dopravní stavby dokončeny a dopravní síť
by měla doznat podoby dlouhodobě stabilizované dle platných územně plánovacích
dokumentací.
Nalezení vhodné varianty vedení SOKP, konkrétně řešené stavby 518, byla v minulosti věnována
velká pozornost z řad odborníků i široké veřejnosti. Variantní řešení bylo prověřeno a
vyhodnoceno v územně plánovacích dokumentacích na úrovni krajů a obcí, ale také v procesu
EIA v roce 2000 – 2002, který byl završen vydáním souhlasného stanoviska EIA MŽP, ve kterém
byly vybrány akceptovatelné varianty a specifikovány podmínky jejich realizace.
Aktuálně předkládaná podoba z těchto důvodů vymezuje trasu SOKP 518 dle technické studie
invariantě a kontinuálně navazuje na tyto procesy, respektuje jejich závěry a je jejich výsledkem.
Zároveň je v souladu s platnými ZÚR HMP a ZÚR SK. Všechny etapy pořizování územně
plánovacích dokumentací prošly veřejným projednáváním a podrobným vyhodnocováním, tedy i
včetně výběru varianty SOKP.
Stručná charakteristika zájmového území
Zájmové území je situováno do příměstské krajiny na severozápadním okraji hl. m. Prahy, kde se
zástavba okrajových částí Prahy střídá s otevřenými lány polí. Na západě je charakter krajiny dán
zejména vedením dálnice D7 (resp. sil. I/7) a letištěm V. Havla, na východě je tvořen řekou
Vltavou, která je od severního okraje Pražské kotliny až k hranici České tabule u Kralup n. Vltavou
zahloubena do hlubokého, často skalnatého zářezu. Přírodní hodnoty jsou v zájmovém území
vztaženy právě do míst kaňonu Vltavy, kde spočívají nejenom v geologických a
geomorfologických jevech, ale také ve vegetačním pokryvu srázů údolí (maloplošná zvláště
chráněná území). Nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (Baba, Podbabské skály, Podhoří,
Sedlecké skály, Zámky) s xerotermními společenstvy skalních stepí jsou předmětem ochrany
Evropsky významné lokality (nespojitá lokalita EVL Kaňon Vltavy u Sedlce) a několika přírodních
památek na obou březích řeky. Údolím Vltavy probíhá nadregionální biokoridor ÚSES, leží zde
i rozsáhlé biocentrum.
Samotné zájmové území stavby je v západní části tvořeno otevřenými lány polí, které se
rozkládají mezi zástavbou Přední Kopaniny, Horoměřic, Nebušic a Lysolají a zalesněnými údolími
Kopaninského potoka na severu s navazujícím lesním komplexem Háj a Šáreckého potoka na jihu
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s lesem Hlásek. Ve východní části je koridor stavby veden přes zástavbu městské části Praha –
Suchdol, kde se dotýká zejména zahrádkářských kolonií a opuštěných zarůstajících luk. Ze severu
přiléhá zalesněné údolí Únětického potoka. Koridor Přivaděče Rybářka prochází prakticky
v souběhu s ul. Na Rybářce, k níž ze západu přiléhá zástavba Suchdola, z východu zahrádkářská
osada a extenzivní zarůstající louky nad zalesněným srázovitým svahem kaňonu Vltavy.
Celkově má území stavby odpřírodnělý charakter s převahou agrokultur a urbanizovaných ploch,
bez výrazných přírodních prvků. Výjimečné postavení zaujímají pouze plochy skalních výchozů
v údolí Vltavy s přítomností kvalitních biotopů, které si svůj přirozený charakter uchovali díky
obtížné přístupnosti a hospodářské nevyužitelnosti. Právě tato místa jsou předmětem ochrany
prostřednictvím nástrojů zvláštní ochrany přírody (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., v platném
znění), stejně tak souvislejší lesní úseky a údolí potoků – v kaňonu Vltavy se nachází disjunktní
EVL a maloplošná ZCHÚ. Ta jsou z pohledu širšího zájmového území (tedy mimo koridor stavby)
situována také v údolí Únětického a Šáreckého (Litovického) potoka.
Koridor stavby nekříží žádný vodní tok a ani se nedotýká lesních porostů (vyjma jižního okraje
Přivaděče Rybářka u ul. Kamýcká).
S ohledem na charakter posuzovaného záměru a charakter dotčeného území jsou podstatnými
charakteristikami, kterým musí být při řešení záměru věnována zvýšená pozornost:
• Obyvatelstvo (akustická a rozptylová situace, faktory pohody)
• Zábory půd
• Podzemní vody a horninové prostředí
• Biodiverzita - skalní výchozy a lesní porosty v kaňonu Vltavy s přítomností kvalitních biotopů
• Krajinný ráz
Vlivy záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Vliv na obyvatelstvo
Na základě provedeného hodnocení lze konstatovat, že výstavba i provoz záměru budou při
dodržení navržených opatření generovat nepříznivé vlivy na přijatelné úrovni. Tyto vlivy budou
vztaženy zejména na obyvatele v nejbližším okolí záměru, dopady jeho zprovoznění se však
promítnou i do širšího území přímo úměrně ovlivnění dopravního zatížení stávající komunikační
sítě. V souhrnu lze očekávat převládající pozitivní vlivy, dané zlepšením dopravní situace na
území Hlavního města Prahy. Přínosy spojené s převedením tranzitní dopravy na novou dálniční
komunikaci převažují nad zápory spojené s vedení nové komunikace dnes relativně klidovým
územím. Rozsah zasaženého obyvatelstva, pro které představuje realizace záměru přínos, navíc
bezpečnost a plynulost provozu – řidiči, je větší, než počet obyvatel, pro které bude mít záměr
negativní důsledky. Negativní vlivy se budou projevovat zejména lokálně v nejbližším okolí
záměru a to v rovině pocitového vnímání nové komunikace. Při přijetí navržených opatření se
neočekávají nepřijatelná rizika na veřejné zdraví, což bude potvrzeno na základě podrobných
analýz v dokumentaci EIA.
Významné a velmi citelné budou dočasné vlivy na obyvatele nejbližší zástavby generované
výstavbou záměru.
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→ Při přijetí navržených opatření lze dosáhnout vysoké míry eliminace hlukového zatížení,
částečně i emisí škodlivin do ovzduší, a snížit rozsah negativního vnímání záměru obyvateli na
přijatelnou míru.
Vliv na ovzduší a klima
Záměr je navržen v souladu s principy definovanými Programem zlepšování kvality ovzduší –
Aglomerace Praha (MŽP, 2016), zejména Opatření AB1 – Realizace páteřní sítě kapacitních
komunikací pro automobilovou dopravu.
Provozem předkládaného záměru vznikne v zájmovém území zcela zásadní nový zdroj znečištění
ovzduší. Imisní limity pro průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu dusičitého a průměrné
roční koncentrace benzenu budou v celém zájmovém území splněny i s vlivem provozu
hodnocené komunikace. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10
i PM2,5 může zcela lokálně docházet k překračování imisního limitu, a to vždy v těsné blízkosti
nejvýznamnějších komunikací, mimo obytnou zástavbu. V případě denních koncentrací částic
PM10 bylo častější překračování imisního limitu vypočteno v pásu podél nejvýznamnějších
komunikací, zcela lokálně může dojít k překročení imisního limitu po roce 2040 v oblasti Přední
Kopaniny. U benzo[a]pyrenu pak lze očekávat výskyt nadlimitních koncentrací na většině
zájmového území již ve výchozích stavech.
Pro zajištění přijatelnosti vlivů v období výstavby musí být přijata příslušná opatření, neboť
výstavba tunelových úseků v prostoru Městské části Praha – Suchdol bude dočasným, avšak
velice znatelným vlivem zhoršující poměry okolní zástavby. Kromě již navržených opatření
zapracovaných v samotném technickém návrhu záměru (progresivní stavební technologie tunelů
pomocí podzemních stěn, možnost využití lodní přepravy) je nutno zajistit plnění dalších
ochranných opatření (budou specifikována v navazující přípravě záměru).
V lokálním měřítku přinese záměr nepříznivé vlivy na úroveň znečištění ovzduší ve svém okolí.
Z hlediska širších vztahů bude celkové vyznění záměru pozitivní.
→ V souhrnu při zajištění plnění ochranných a kompenzačních opatření budou vlivy záměru na
přijatelné úrovni.
Vliv na hlukovou situaci
Vlivem zprovoznění SOKP 518 v úseku Ruzyně – Suchdol lze v hodnocených katastrálních
územích očekávat změnu akustické situace z provozu silniční dopravy v území přímo úměrně
k ovlivnění dopravního zatížení komunikací. Ke zlepšení akustické situace dojde u objektů
umístěných v blízkosti stávajících komunikací, u kterých dochází vlivem zprovoznění SOKP 518 ke
snížení dopravní zátěže. Naopak zhoršení akustické situace lze očekávat v okolí komunikací, ve
kterých dojde v důsledku zprovoznění SOKP k nárůstu dopravy. V Dokumentaci EIA bude
zpracována Hluková studie s návrhem příslušných protihlukových opatření, která budou přijata
pro zajištění plnění hygienických limitů tak, aby vlivy záměru byly na přijatelné úrovni.
Příslušná ochranná opatření musí být přijata také pro období výstavby. Výstavba tunelových
úseků v prostoru Městské části Praha – Suchdol bude dočasným, avšak velice znatelným vlivem
zhoršující hlukové poměry okolní zástavby. Aby tyto vlivy byly eliminovány na přijatelnou úroveň,
PRAGOPROJEKT, a.s.
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je nutno kromě již navržených opatření zapracovaných v technickém návrhu záměru (progresivní
stavební technologie tunelů pomocí podzemních stěn, či možnost využití lodní přepravy) zajistit
plnění dalších opatření k prevenci, vyloučení a snížení nepříznivých vlivů (budou specifikována
v navazující přípravě záměru).
V souhrnu lze očekávat převládající pozitivní vlivy, dané zlepšením hlukové (dopravní) situace na
páteřních komunikacích na území Hlavního města Prahy. Negativní vlivy se budou projevovat
zejména na lokální úrovni v místě umístění záměru.
→ Při přijetí navržených opatření k eliminaci hlukového zatížení v období provozu i výstavby
budou vlivy záměru na přijatelné úrovni.
Vliv na vodu
Záměr se přímo nedotýká žádného vodního toku či nádrže. Návrh odvodnění respektuje
požadavky na minimalizaci vlivů stavby na vodní toky. Pro jejich ochranu a dodržení legislativou
stanovených limitů je navrženo poměrně náročné technické řešení odvodnění, zahrnující svedení
silniční kanalizace systémem štol a šachet do řeky Vltavy bez nutnosti zatížení místních
drobných, málo vodných vodotečí. Ovlivnění Vltavy, která je dostatečně vodný tok, navíc při
zohlednění zabezpečovacích prvků (DUN, retenční nádrže), nebude významné.
Podzemní vody budou úsekově zastiženy při výstavbě tunelů Suchdol a Rybářka a MÚK Rybářka.
Navržená progresivní stavební technologie tunelů a provádění výstavby dle pravidel „observační
metody“, se zohledněním navržených opatření pro omezení dopadu tunelových konstrukcí na
průběh a úroveň podzemní vody (izolované provedení tunelu, zajištění příčného proudění
podzemní vody) eliminuje vlivy záměru na režim podzemní vody na přijatelnou úroveň.
Realizace ani provoz záměru nezpůsobí zhoršení stavu dotčených vodních útvarů.
→ Na základě provedeného vyhodnocení lze konstatovat, že celkový vliv na povrchové a
podzemní vody je přijatelný.
Vliv na půdu
Hlavní vliv předkládaného záměru na půdu spočívá v záboru půd. Záměr se dotýká zejména půd
zemědělského půdního fondu (93 % z celkového záboru 95,2 ha), přičemž významnost zásahu je
umocněna dominantním zastoupením bonitně nejcennějších půd v I. třídě ochrany. S ohledem
na jejich plošný výskyt v celém zájmovém (i širším) území se jim nelze vyhnout. Tyto
nejkvalitnější půdy ZPF lze odejmout pouze výjimečně, a to např. pro liniové stavby zásadního
významu, což hodnocený záměr naplňuje. Vlivy záměru na ZPF jsou tedy významné, avšak
odpovídající charakteru i významnosti stavby, a zároveň i charakteru území.
Pozemky určené k plnění funkcí lesa budou dotčeny jen zcela okrajově (cca 0,6 % z celkového
záboru), navíc v místech, kde reálný stav neodpovídá stavu dle katastru nemovitostí (na PUPFL
jsou stavby a zpevněné plochy). S ohledem na rozsah uvažovaného dotčení PUPFL a celkovou
rozlohu dotčených lesních porostů je vliv na lesní půdy nevýznamný, bez podstatného dopadu.
Vzhledem k technickému řešení záměru (zářezy, tunely) se nepředpokládá významný vliv na
úroveň kontaminace půdního prostředí. Navrženým řešením záměru nevzniknou nepřístupné ani
neobhospodařovatelné pozemky.
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→ Souhrnně lze vlivy záměru hodnotit jako významné, odpovídající rozsahu a charakteru
stavby, při dodržení navržených opatření akceptovatelné.
Vliv na přírodní zdroje
Realizací záměru nedojde k ovlivnění nerostných zásob. Nebudou dotčeny žádné dobývací
prostory, poddolovaná či sesuvná území.
Zásah do geologických poměrů přinese realizace SOKP 518 vlastním založením stavby.
Nejvýznamnější vlivy na horninové prostředí budou spojeny s úseky hlubokých zářezů,
tunelovými úseky hloubeného tunelu Suchdol a tunele Rybářka, a ražených odvodňovacích
šachet a štol, případně se zakládáním mostních objektů.
Z hlediska vlivů záměru na horninové prostředí nebude výstavba ani provoz představovat riziko
pro životní prostředí v daném území, vlivy budou generovány zejména vysokými nároky na
výkopy.
→ Záměr bude znamenat citelný zásah do horninového prostředí, avšak nepřinese limitující
vlivy ohrožující horninové prostředí zájmového území jako celku.
Vlivy na faunu, flóru, ekosystémy
Záměrem nebudou dotčeny žádné ekosystémy mimořádného významu nebo ekosystémy
ovlivňující stabilitu území. Záměr je umístěn šetrně k cenným stanovištím, mimo zvláště
chráněná území. Naprosto převážná část ploch dotčených realizací záměru jsou orné půdy
případně plochy sídel, zahrad a opuštěných lad, které patří do biotopů zdevastovaných lidskou
činností či člověkem uměle vytvořených s druhovým složením ochuzeným lidskou rušivou
činností. Jedná se o druhově chudé, nestabilní biotopy, bez významnější přírodovědecké
hodnoty.
Relevantní vlivy na biologickou rozmanitost se objevují pouze v koncovém úseku hlavní trasy
stavby 518 a v koridoru přivaděče Rybářka ve východní části Suchdola, kde se záměr dostává do
těsného sousedství hodnotných stanovišť Sedleckých skal s mimořádnými hodnotami
indikovanými přítomností zvláště chráněných území (PP Sedlecké skály, PR Roztocký háj – Tiché
údolí) i EVL (CZ 0110154). Nedochází zde k žádnému přímému (fyzickému) zásahu (vyjma
okrajového dotčení ochranného pásma PP Sedlecké skály), přesto musí být pro období výstavby
přijata a striktně dodržována opatření k ochraně a eliminaci rizik znečištění prostředí a
nadbytečných záborů.
Vyhodnocení vlivu stavby na soustavu Natura 2000 vyloučilo významný negativní vliv na
potenciálně dotčenou EVL CZ0110154 – Kaňon Vltavy u Sedlce.
Celkově lze konstatovat, že velikost a míra vlivů odpovídá charakteru a rozsahu záměru a
charakteru dotčeného území. Potenciální vlivy záměru na biologickou rozmanitost jsou
relevantní pouze v koncovém úseku stavby ve vazbě na skalnaté a zalesněné partie údolí Vltavy,
kde však již stavba SOKP 518 končí.
→ Při přijetí a dodržení navržených opatření jsou potenciální vlivy záměru minimalizovatelné na
přijatelnou míru.
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Vliv na krajinný ráz
Je zcela nesporné, že dlouhý úsek šestiproudové komunikace musí přinést zásah do rázu krajiny.
Analýzami bylo prokázáno, že záměr představuje v některých aspektech středně silný zásah do
znaků a hodnot některých charakteristik krajinného rázu (jejichž „cennost“ je hodnocena
stupněm „význačný“ a v jednom případě „jedinečný“), dotčené krajiny a do zákonných kritérií dle
§12. Protože se v otevřeném agrárním segmentu suburbánní krajiny nejedná o častý výskyt
středně silných zásahů a silný zásah nebyl identifikován, lze hodnocený záměr považovat
z hlediska ochrany krajinného rázu za přijatelný.
Posuzovaný záměr je navržen s ohledem na kritéria ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona
114/1992 Sb., v platném znění a je vyhodnocen jako únosný zásah do krajinného rázu.
V navazující přípravě musí být věnována maximální pozornost kompenzačním opatřením ve
formě vhodných terénních a vegetačních úprav.
→ Vliv přijatelný.
Vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologické lokality
Záměr se nedotýká žádné nemovité kulturní památky. Nároky na demolice jsou v poměru
k rozsahu stavby minimální. Při výstavbě bude nutno přijmout opatření k zajištění stability
stávajících stavebních objektů, které by mohly být výstavbou narušeny, ale nebudou
demolovány.
Míra vlivu záměru na zástavbu při provozu bude přímo úměrná ovlivnění dopravních intenzit a
bude se projevovat nejen v bezprostřední blízkosti záměru, ale i na zástavbu podél komunikací
v širším území.
Při průchodu územím s archeologickými nálezy je nutno postupovat v souladu s legislativou
(oznamovací povinnost apod.). Z rozložení známých nálezů v katastru Suchdola je zřejmé, že je
zde vysoká pravděpodobnost narušení archeologických památek. To platí i pro přivaděč Rybářka
od vyústění tunelu v Suchdole do Sedlce.
→ Celkový vliv na hmotný majetek, kulturní památky a archeologická naleziště je při přijetí
navržených opatření přijatelný.
Závěr
V rámci předloženého oznámení byl proveden odhad velikosti a významnosti vlivů záměru „SOKP
518 Ruzyně - Suchdol“ na životní prostředí a veřejné zdraví ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Oznámení je zpracováno podle přílohy č. 3 zákona EIA a slouží jako základní podklad pro
provedení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona EIA s cílem poskytnout základní údaje o záměru,
jednotlivých složkách životního prostředí v jeho okolí, a identifikovat možné vlivy záměru na tyto
složky a veřejné zdraví. Na jeho základě mohou být definovány požadavky pro navazující
Dokumentaci EIA i pro technické řešení záměru.
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ČÁST H PŘÍLOHA
Na následujících stranách je doloženo:
• Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace
Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování, č.j.: MUCE 19249/2019 OUP, ze dne
9.04.2019
Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor územního rozvoje, č.j.: MHMP 487164/2019, ze dne
15.03.2019
• Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j.:
005079/2019/KUSK-Pt, ze dne 23.01.2019
Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, č.j.: MHMP 210954/2019, ze dne
30.01.2019
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (MěÚ Černošice, odbor územního plánování)
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Vyjádření příslušného úřadu územního plánování k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace (MHMP, Odbor územního rozvoje)
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Stanovisko Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje podle § 45i
zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
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Stanovisko Odboru ochrany přírody MHMP podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. (vliv na
evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
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