Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

oznámení záměru

ÚVOD
Předložená dokumenace je oznámením záměru dle § 6 zákona č.100/2001 Sb. a jeho změnou danou
zákonem č.93/2004 Sb. o posuzování vlivů navrhované stavby komunikace Městského okruhu (MO)
v úseku mezi mimoúrovňovými křižovatkami v prostorech Pelc Tyrolka a Balabenka na životní prostředí
v rozsahu zpracování stanoveném přílohou č.3 tohoto zákona a metodického pokynu odboru posuzování
vlivů na životní prostředí MŽP pro zpracování této přílohy Náležitosti oznámení k výše uvedenému
zákonu.
Stavba č. 0081je v daném úseku dopravní čtyřpruhovou náhradou za stávající trasově a kapacitně již
nevyhovující místní komunikace v tomto území. Navrhovaná komunikace je součástí řešení souboru
staveb v současnosti realizovaných nebo připravovaných v ostatních úsecích celkového dopravního
systému MO. Posuzovaná stavba navazuje na připravovanou stavbu úseku MO st. 0079 v úseku Špejchar
– Pelc Tyrolka a pokračuje st. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála.
V daném úseku byla zadaná trasa MO hodnocena ve variantách vycházejících z návrhu technické studie
této stavby. Při hodnocení byl vzat v úvahu rovněž územně stabilizující návrh na trasu plynoucí
z územně-plánovací dokumentace ÚPn HMP a stanovisek orgánů územně správních celků.
Při zpracování předložené dokumentace jsme vycházeli z podkladů v podobě existujících studií, výsledků
průzkumů doplněných o vlastní průzkumy, archivních šetření a konzultací se specialisty a osobami
odpovědnými ve státní správě i soukromém sektoru.
Předložená dokumentace oznámení záměru se sestává z celkového hodnocení. Podrobné řešení v podobě
samostatných studií prohlubujících částí věnovaných zvláště důležitým problémům (např. hluk,
rozptylové podmínky) v rámci celkového hodnocení budou dokladovány v následujícím stupni tj.
dokumentaci dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. (dle přílohy č.4).

V úvodu bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří nám laskavě poskytli podklady,
konzultace a informace pro vypracování této dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1. Obchodní firma:

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Výhledové intenzity dopravy na komunikaci MO k roku 2015 (tj. předpokládaný rok uvedení do provozu)
a k roku 2035 (tj. cílový rok) jsou následující:
mezikřižovatkový úsek

rok 2015

rok 2035

úsek Spojovací – MÚK Balabenka

116 700 / 7 530

118 200 / 7 600

A.2. IČ:
DIČ:

00064581
CZ00064581

úsek MÚK Balabenka – Vysočanská radiála

112 400 / 7 190

114 700 / 7 280

úsek Vysočanská radiála – Libeňská spojka

105 900/ 6 440

108 600 / 6 560

A.3. Sídlo:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

úsek Libeňská spojka – Pelc Tyrolka

73 300/ 8 030

76 100 / 8 240

A.4. Oprávněný zástupce:

Odbor městského investora hl. m. Prahy
Ing. Jiří Toman, ředitel odboru
tel.: 236 001 111
fax: 236 007 027

Poznámka:
Intenzita dopravy … všechna vozidla / z toho nákladní vozidla

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
Městská část:
katastrální území:

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

B.I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Praha
Praha 8, Praha 9
Praha 8 - Libeň
Praha 9 - Libeň

Poznámka:
Přehled umístění posuzované stavby je graficky zpracován v mapové příloze č.F.1.

B.I.1. Název záměru
„ Městský okruh, stavba č. 0081 Pelc Tyrolka - Balabenka“

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Komunikační úsek Pelc Tyrolka - Balabenka je částí budovaného Městského okruhu hl.m. Prahy (tj.
MO). Komunikace MO je navržena směrově rozdělená s mimoúrovňovým napojením křižujících
komunikací. V šířkovém uspořádání 2 x 2 jízdní pruhy (včetně 1 pruhu odstavného v obou dopravních
směrech).

druh pozemní komunikace :
třída :
návrhová kategorie :
charakter komunikace :
délka navrhovaného úseku
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místní komunikace
sběrná komunikace funkční třídy B1
dle ČSN 73 6110
MS 25,0/80 (70, 50)
obousměrná směrově rozdělená
3,1 ÷ 3,2 km (dle trasových variant)

B.I.4. Charakter záměru
Předkládaným záměrem je novostavba komunikace v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka, která je součástí
budovaného Městského okruhu Prahy. Délka posuzovaného úseku předkládaného variantami řešení je
3,1 až 3,2 km. Záměr navrhované dopravní stavby je úzce spojen s územím a rozvojem dotčených
městských částí ale hlavně s rozvojem dopravní infrastruktury celé Prahy.
Navazující stavby úseků Městského okruhu:
− stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka
− stavba č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála
Navazující plánované významné komunikace:
− Libeňská spojka
− Vysočanská radiála
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, odmítnutí
Význam Prahy jako hlavního města České republiky, vysoký počet obyvatel a sociální struktura města
mají za následek vysoké nároky na dopravu ve městě. Současná síť hlavních komunikací Prahy již dnes
svou kapacitou nevyhovuje. Časté dopravní kolapsy v denních špičkách, neprůjezdnost města mají
negativní dopad na životní prostředí. Možnosti řešení dopravních problémů na základě provozně
organizačních principů jsou již prakticky vyčerpány a nové kapacity je možno hledat pouze v dobudování
sítě hlavních komunikací, která je pro fungování města zcela nezbytná.
Výhledové uspořádání nadřazeného komunikačního systému Prahy vychází z koncepce radiálně
okružního systému. Skládá se z Městského a Pražského okruhu a sedmi radiál, které propojují zmíněné
okruhy a dále navazují na dálnice a silnice I. třídy středočeského regionu.
Záměrem posuzované stavby je segment komunikace Městského okruhu v úseku mezi křižovatkami Pelc
Tyrolka a Na Balabence. Městský okruh patří spolu s Pražským okruhem k nejdůležitějším dopravním
stavbám hlavního města Prahy. Základní funkcí městského okruhu je umožnit regulaci automobilové
dopravy v centrální části města a tím ji ochránit před nežádoucími účinky dopravy (hluk, exhalace atd.),
převést diametrální a vnitroměstské vztahy mimo tuto oblast a propojit oblasti středního pásma města.
Stavba je koncepčně v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚPn)
schváleným usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, a s vyhl. č. 32/99 Sb. hl. m.
Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Zároveň je stavba v ÚPn vymezena
jako stavba veřejně prospěšná (8 DK 8,9 v příloze č.2 vyhlášky).
Poznámka:
Podrobný přehled variant trasy komunikace MO je uveden v mapové příloze č.F.2.

Přehled zvažovaných variant
Variantnost řešení systému komunikací je obecně omezena urbanistickým řešením stávající zástavby
intravilánu města, kdy je nutné respektovat uliční plán, logickými dopravními vazbami a také
využitelností segmentů dopravních staveb realizovaných koncem minulého století v tomto území. Projekt
posuzované stavby byl technickou studií zpracován ve dvou základních trasových variantách.
Z hlediska posuzování vlivů navrhované stavby na životní prostředí jsou v dokumentaci oznámení záměru
hodnoceny dále uvedené a označené varianty:

stávající (nulová) varianta
Varianta odpovídá stávajícímu stavu dopravního systému města z hlediska rozsahu existujících
komunikací v roce 2005. Jedná se o stav bez existence komunikace městského okruhu. Doprava v trase
budoucího MO se přibližně pohybuje po stávajících ulicích Povltavská a Čuprova. Tento stav rovněž
nezahrnuje plánované ale doposud nerealizované velkokapacitní navazující komunikace Prosecké radiály
a Libeňské spojky.
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aktivní varianty

Základní charakteristiky variant :

Varianta trasy

Délka
( km )

Rmin
(m)

Max.
podélný
sklon (%)

Varianta č.1

3,106

133,0

4,50

Varianta č.2

3,220

133,0

4,50

Poznámka
délka patrového vedení trasy je 900 m
délka tunelového úseku – pravá vozovka 1350 m

V prověřovaném území existují rozestavěné úseky ZKS (základní komunikační systém), tj. MO a jeho
mimoúrovňové křižovatky (soubor staveb Balabenka), případně provizorně ukončené přemostění ul.
Prosecké budoucího vedení Libeňské spojky. V předkládaných variantách je snaha těchto již
vybudovaných úseků využít a doplnit je o nové úseky v kontextu celého segmentu MO.
Poznámka:
- Přehled variant trasy MO je uveden v mapové příloze č.F.2.
- V situaci (příloha F.11) jsou vedle trasy MO vyznačeny komunikace – jiné investice, jejichž připojení ve
výhledu znamená úpravu řešení některých křižovatkových pohybů. Pro přehled jsou ve výkresech tyto
připojení označeny „výhled-jiná investice“.

− varianta č.1
Ve směru staničení navazuje stavba č.0081 v prostoru MÚK Balabenka na stavbu č.0094, v prostoru ul.
Spojovací. Dále je pro pravou vozovku MO využita trasa stávajícího mostního objektu navazujícího na ul.
Spojovací a dále ul. Čuprovu a Povltavskou. Levá vozovka je v tomto úseku navržena v souběhu s pravou
po novém mostním objektu a dále obě dle možností využívají již vybudovaného úseku. Ve stávající stopě
ul. Povltavské po jejím rozšíření na 2 jízdní pruhy + odstavný pruh je vedena vždy jedna vozovka MO a
to až po křižovatku Pelc Tyrolka.
Ve variantě 1 pravá vozovka tedy navazuje na stávající přemostění ul. Sokolovská a Na Žertvách v současné době nedělený čtyřpruh s úpravou na tři jízdní pruhy. Levá vozovka bude navazovat na levou
vozovku ul. Spojovací vedenou novým mostním objektem v souběhu se stávající trasou (výstavba
mostního objektu bude vyžadovat zrušení stávající ČSPHM a demolici obytného objektu). Ul.
Sokolovská – Českomoravská jsou na MO připojeny mimoúrovňově pomocí nově budované křižovatkové
větve označené V1 a stávající větve V5. Ul. Na Žertvách bude na trasu MO napojena pomocí stávajících
větví V2, V3 a V4. Pro další průběh komunikace MO je třeba rozšířit ul. Čuprovu a Povltavskou v území
křižovatky U Kříže. S tím souvisí nutnost prodloužení mostu přes Rokytku zhruba o cca 40 m. Rozšíření
stáv. vozovky, resp. průběh nové souběžné vozovky v oblasti mezi ulicí Zenklova a železničním
nadjezdem si vyžádá vybudování opěrné zdi délky 145 m pro oddělení zeleně potoka Rokytka (v ÚPn
vedeno jako parkově upravené plochy) od dopravní stavby. Napojení ul. Prosecké na MO bude zajištěno
pomocí stávajících větví V1 a V2. Větev V3 v současné době vedena po mostním objektu s připraveným
odpojením Libeňské spojky bude upravena, tj. dojde k demolici stáv. mostu z důvodu nevhodného
situačního, prostorového a výškového řešení a jeho novém vybudování. Pro připojení ul. Zenklovy a
Primátorské bude využito s úpravou již vybudovaných ramp. Oba mostní objekty budou nahrazeny
dvěma novými estakádami obou vozovek. Dále bude pro jeden směr vždy využita stávající stopa ul.
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Povltavské (rozšířena o odstavný pruh, případně výškově upravena), pro druhý směr bude budována nová
vozovka v území průmyslových objektů oblasti Na Košince (území smíšené městského typu)
s vybudováním nového připojení této oblasti na trasu MO. Ve stísněném prostoru mezi tratí ČD a ul. U
Českých loděnic budou obě vozovky vedeny v patře nad sebou. Patrový úsek, resp. úsek, v němž se obě
vozovky postupně dostávají nad sebe a pak opět přecházejí do souběžného vedení, je ve variantě 1 dlouhý
900 m. Vozovka ul. Bulovka nemůže být na MO připojena a bude zaslepena. Průchod chodců na ul. U
Českých loděnic bude umožněn podchodem. Podél Bílé skály je stáv. vozovka ul. Povltavské lemována
zárubní zdí. Prostor za touto zdí je ve variantě 1 využit pro vedení druhé vozovky. Od skály bude
vozovka oddělena opět zárubní zdí. V úseku dlouhém cca 400 m tak komunikace MO vstupuje do území
přírodní památky Bílá skála (v ÚPn označeno jako přírodní nelesní plochy). Nová vozovka by byla
vedena po terénu na plošině za stáv. zárubní zdí, kde by bylo nutno odstranit náletové křoviny a od již
kvalitní zeleně ji oddělit opět zdí. Oba jízdní pásy se pak před přemostěním trati ČD Praha Libeň – Praha
Holešovice dostávají do souběhu, podcházejí mostní objekt ČD a napojují se v křižovatce Pelc Tyrolka na
stávající vozovky. Výškové vedení je vesměs přizpůsobeno již vybudovaným vozovkám. Pro zkrácení
náběhových úseků patrového vedení byla niveleta spodní vozovky oproti stáv. ul. Povltavské částečně
zahloubena. Vedení trasy v úseku křižovatek Balabenka – U Kříže neumožňuje návrhovou rychlost vyšší
než 50-70 km/hod. Je to dáno poloměry směrových oblouků jízdních pásů již vybudovaných, kdy nová
vozovka v souběhu neumožní jejich zvětšení. Minimální poloměry směrových oblouků v křižovatce U
Kříže jsou dány umístěním pilířů mostního objektu ČD na jedné straně a využitím trasy stávajících
vozovek včetně snahy nezasahovat zbytečně do území mezi Čuprovou a Pod Labuťkou na straně druhé.
Tyto minimální poloměry na trase jsou R = 133, 143 a 150 m. V dalších stupních PD po geodetickém
zaměření bude nutno toto vedení prověřit a příp. upravit. Výšková omezení trasy jsou dána podjezdnou
výškou pod stáv. mosty ČD, příp. nadjezdnou výškou MO nad křížujícími komunikacemi. V neposlední
řadě jsou to trasu křižující hlavní vodovodní a kanalizační řady.
Výkres situace obsahuje doplnění trasy MO o možné připojení Pobřežní IV do křižovatky Balabenka,
dále naznačení možného napojení Vysočanské radiály a Libeňské spojky (tzv. jiné investice).
V základním řešení i ve výhledu bylo přihlédnuto i k pěším trasám a cyklistickým stezkám. Komunikace
městského okruhu neumožňuje pěší trasy řešit pomocí chodníků bezprostředně navazujících na vozovku.
Přerušená pěší propojení jsou řešena podchody, příp. nadchody. které jsou patrné ze situace. Uvažovaná
cyklistická stezka Libeň – Vysočany pro přechod území dopravní stavby MO bude využívat podchodů
stávajících nebo budovaných.
Úsek MO s výjimkou křižovatky Pelc Tyrolka nebude dle hodnocení prováděného na návrhový průtok
Q2002 z důvodu vedení návrhové nivelety komunikace MO zaplaven.
V rámci prováděných
protipovodňových opatření v tomto prostoru jsou chráněny lokality areálu vysokých škol na Pelc Tyrolce
a ústí Rokytky do Vltavy.
− varianta č.2
Délka tunelu ve variantě 2 má délku raženého úseku 1151 m, délka obou hloubených úseků je 199 m,
celková délka je tedy 1350 m.
Tunel navazuje ve východní části na pravou část navrhované komunikace MO (dopravní směr Balabenka
– Pelc Tyrolka). Před stávajícím pěším podchodem do ulice U Meteoru se niveleta pravé části
komunikace postupně zahlubuje až do úrovně cca – 10,5 m pod terén. Ještě před křižovatkovou větví
v lokalitě Na Košince tunel podejde pod stávající dvoukolejnou železniční tratí 0791 Praha Libeň – Praha
Holešovice (staničení tratě přibližně km 2,1). Podchod pod touto tratí bude realizován v podobě
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hloubeného tunelu. Z tohoto důvodu je nutné dočasně přeložit stávající trať. Projekt přeložky tratě je
v intencích dalších projektových stupňů. Předběžně byla přeložka tratě zpracovatelem technické studie
projednána se zástupci ČD.
Směrové řešení je tvořeno dvěmi protisměrnými oblouky o poloměru R = 325 m s přechodnicemi, na
který navazují stejnosměrné oblouky R = 950 a 610 m s mezilehlými přechodnicemi, následované
přímým úsekem a pravostranným obloukem R = 245 m v prostoru Pelc Tyrolky.
V rámci stavby bude nutno přemístit stávajícího pěší podchod do ulice U Meteoru spolu s novým řešením
jeho přístupových cest a ramp. Zároveň bude nutno přeložit a zajistit stávající a plánované inženýrské sítě
– zejména průmyslový vodovodní řad DN 800 (ČS Libeň – VDJ Prosek) a nadřízený vodovodní řad DN
800 (VDJ Flora – VDJ Mazanka), odvodnění navrhovaných dešťových výpustí dle generelu.
Napojení jiných investic ve výhledu je u této varianty shodné s řešením ve variantě 1.


Ostatní návrhy variant

Koncepce dopravy v Praze byla v 70 – 80tých letech minulého století vytvořena a budována na základě
ZKS (základní komunikační systém). Na základě ZKS nebo jeho doplňujícího komunikačního systému
byly vybudovány některé silniční stavby v hodnoceném území (tj. např. mosty a nadjezdy v úseku
Balabenka - U Kříže). Systém byl ověřován řadou technických a urbanistických studií, jejichž
dosažitelnost v archivech projekčních firem a Magistrátu je však velmi sporadická.
− Stavba ZKS – SDO Balabenka – U Kříže – Argentinská
(studie PÚDIS z roku 1987-8)
Varianta představuje jednu ze zmíněných archivních variant minulosti. Trasa obsahuje nový silniční most
přes Vltavu, který je umístěn šikmo k ose koryta Vltavy do prostoru pod vrch Bílá skála (před železniční
most). Trasa komunikace od Pelc Tyrolky je navržena v zářezu do masivu Bílé skály v rozsahu 2
dopravních pruhů. Trasa MO na libeňské straně pokračuje koridorem kolem železnice tj. Povltavskou
ulicí (s návrhem vybourání linie stávajících objektů v lokalitě Na Košince) a dále přes křižovatku U Kříže
ve směru na Balabenku (Čuprova ul.), s rozpletem napojením Libeňské spojky a Vysočanské radiály a se
zásahy do ulic Pod Labuťkou a Klihařská. Kapacitní návrh komunikace MO je 3 x 3 jízdní pruhy.
− varianta MO dle ÚPn HMP
Trasa je navržena koncepčně ve stejném koridoru území jako varianta č.1. Technicky předpokládá využití
stávajících dopravních objektů ZKS (tj. mosty a komunikace ulic) s doplněním o nové prvky (např. tunel
v Kandertově ul.). Kapacitní návrh komunikace předpokládá řešení 2 x 2 jízdní pruhy V prostoru
křižovatky U Kříže je navržen tunelový úsek pro dopravní pruh ve směru na Pelc Tyrolku. Ukončení
tunelu je v Kandertově ulici a komunikace pokračuje souběžně s železniční tratí a ulicí Povltavskou, která
převádí dopravu ve směru od Pelc Tyrolky. V místě přimykání Povltavské ulice k nábřeží Vltavy je
navrženo mimoúrovňové křížení železnice a následný úsek v Povltavské ulici podél Vltavy předpokládá
konstrukčně patrové vedení obou dopravních směrů až do prostoru křižovatky Pelc Tyrolka.
Poznámka:
Varianta návrhu trasy dle ÚPn HMP nebyla vedle ÚP dokumentace technicky řešena. Není proto možné provést
korektní porovnání posuzovaných aktivních variant s touto variantou.
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Důvody pro přijetí výběru aktivní varianty:
− Respektuje v konceptu plánovaný územní rozvoj Prahy navrhovaný ÚPn HMP.
− Je veřejně prospěšnou stavbou (8 DK 8,9).
− Řeší nevyhovující dopravní stav území včetně tranzitních vazeb na vyšší dopravní systém Prahy
(Pražský okruh, navazující části Městského okruhu, radiální komunikace).
− Přinese zvýšení bezpečnosti silničního provozu a omezení nehodovosti vyplývajících z dopravy
včetně snížení počtu úrazů zaviněných dopravními nehodami.
Důvody pro odmítnutí výběru aktivní varianty:
− Záměr reprezentovaný aktivními variantami je v prostorovém střetu se zvláště chráněným územím
přírody (ZCHÚ - přírodní památka) ve smyslu zákona č.114/1992 Sb. a územním systémem
ekologické stability (lokálního a nadregionálního významu).
− Vyvolá negativní dopad na životní prostředí reprezentované přírodním prostředím nebo přírodě
blízkým prostředím v území s vegetačním krytem.
− Místně způsobí zhoršení imisního zatížení v některých sídelních lokalitách s možným vlivem na
zdravotní stav obyvatel.

B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
MO je navržen dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací jako místní komunikace sběrná,
funkční třídy B1, směrově rozdělená s mimoúrovňovým napojením křižujících komunikací.


Varianty č.1 a 2

Všeobecné konstrukční zásady
Návrh šířkového uspořádání trasy MO a prostorové umístění křižovatkových větví byl proveden na
základě prognózy dopravy k cílovému roku 2035 s přihlédnutím k územním možnostem ve vazbě na
Územní plán hl.m.Prahy a také již realizované výstavbě.
Komunikace je navržena v kategorii MS 25,0 tzn. střední dělící pás 3,0 m, jízdní pruhy 2 x 3,5 m,
odstavný pruh 2,75 m + 0,25 m dělící proužek, vodící proužky 2 x 0,5 m a bezpečnostní šířka 0,5 m resp.
nezpevněná krajnice ( v případě extravilánové úpravy). Odstavný pruh v mimoúrovňových křižovatkách
plní po přísl. rozšíření funkci odbočovacího, resp. připojovacího pruhu. Návaznost na předchozí stavbu č.
0094 – Balabenka – ŠR kategorie MS 27,0 (tj. 2 x 3 jízdní pruhy 3,5 m) je zajištěna v mimoúrovňové
křižovatce Balabenka tak, že zde probíhají 2 průběžné jízdní pruhy a třetí jízdní pruh plní funkci
odbočovacího resp. připojovacího pruhu. Při dosažení dopravní zátěže, překračující kapacitu čtyřpruhové
komunikace nebo při dopravně inženýrských opatřeních na trase bude komunikace přeznačena na 2 x 3
jízdní pruhy o šíři 3,25 m.
Průjezdný profil v tunelovém objektu je navržen dle ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních
komunikací.
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Příčné uspořádání komunikace
Silnice odpovídá návrhové kategorii MS 25,0 se šířkou zpevnění 2 x 10,50 m. Návrh tohoto uspořádání
umožňuje přeznačení na uspořádání 2x3 jízdní pruhy šířky 3,25 m.
Šířkové uspořádání :
střední dělící pás
vnitřní vodící proužky 2 x 0,5 m
jízdní pruhy 2 x 3,50 m
vnější vodící proužky 2 x 0,25 m
odstavné pruhy 2 x 2,75 m
bezpečnostní odstup 2x 0,50 m
nezpevněné krajnice 2 x 0,75 m

3,0 m
1,0 m
7,0 m
0,5 m
5,5 m
1,0 m
1,5 m

Celková základní volná šířka mezi směrovými sloupky resp. mezi obrubníky se započtením
bezpečnostního odstupu je tedy 25,0 m. Stavba je umístěna v území čistého intravilánu. Vozovky jsou
tudíž lemovány zvýšenými obrubníky a odvodněny pomocí uličních vpustí do kanalizace. Koruna
komunikace je v úsecích se směrovými sloupky za hranu volné šířky rozšířena oboustranně o dalších 0,25
m, v úsecích se svodidly o 1,00 m.
Ve směrových obloucích menších než 320 m jsou jízdní pruhy rozšířeny o příslušnou hodnotu dle ČSN
73 6101 na délku přechodnice.
Odbočení a připojení jsou navrženy s přídatnými pruhy v šířce 3,50 m dle ČSN 73 6102.
Základní příčný sklon vozovky je navržen 2,5 %. Střechovitý sklon je navržen v přímé, v obloucích je
navržen jednostranný dostředný sklon v závislosti na poloměru.
Konstrukce vozovky
Vozovka odpovídá třídě dopravního zatížení I a návrhové úrovni porušení vozovky D0.
Konstrukce je navržena podle TP 78.
Navrhované složení konstrukce vozovky:
Asfaltový koberec mastixový I
Asfaltový beton velmi hrubý I
Obalované kamenivo I
Obalované kamenivo I
Kamenivo zpevněné cementem
Štěrkopísek
Konstrukce vozovky min. celkem

AKM I 40 mm
ABVH I 80 mm
OK I 60 mm
OK II 70 mm
KSC I 150 mm
ŠP 250 mm
650 mm

Poznámka:
Podrobný přehled technického řešení varianty č.1 je uveden v grafických přílohách č.F.11÷ 15.

Podrobný přehled technického řešení varianty č.2 je uveden v grafických přílohách č.F.11,13, 16 ÷ 18.
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Křižovatky
Na řešeném úseku městského okruhu jsou již rozestavěny 2 mimoúrovňové křižovatky, které jsou
napojeny na hlavní komunikační síť. Ve směru staničení se jedná o následující křižovatky.
MÚK Balabenka
Křižovatka řeší napojení městských komunikací ul. Sokolovské, Českomoravské a Na Žertvách na
městský okruh. Návrh vychází z již realizovaných staveb a pouze je doplňuje a upravuje, tj. mění se
napojení na nedělený čtyřpruh, na hlavní trase budou vyloučena světelná signalizační zařízení a pod.
Připojení budoucí Vysočanské radiály do systému křižovatky je naznačeno ve výkresech označených
výhled – jiné investice a shodují se ve všech třech variantách. Způsob napojení se liší od vedení
vyznačeném v ÚPn (oblast Podvinný mlýn), ale nezabývá se prověřováním jejího dalšího vedení.
Na základě požadavku MČ Praha 8 i 9 bylo do křižovatky doplněno přímé napojení nové ul.
Českomoravské. Připojení ze všech směrů bude však třeba řešit signalizovanými úrovňovými přejezdy
tramvajové trati.
MÚK U Kříže
Křižovatka řeší napojení ul. Prosecké na MO a ve výhledu je vyznačeno napojení na jinou investici
„Libeňskou spojku“. Rovněž zde je pouze naznačena možnost napojení bez prověřování jejího dalšího
vedení.
MÚK Pelc Tyrolka
Tato křižovatka již není součástí stavby č. 0081, ale pokud bude ul. Povltavskou veden Městský okruh,
bude třeba v této křižovatce provést úpravy zabraňující úrovňovým přejezdům vozovky a provozu
chodců, tj. střední dělící pás bude propojen, zrušena SSZ v křižovatce obou ramp a eliminováni chodci
převedením do nadchodu, navedením na pěší trasu podél Vltavy.
Při projednávání variant na výrobních výborech, příp. na jednáních na Úřadech MČ Praha 8 a 9 bylo
zvažováno doplnění křižovatky o pohyby, které by nahradily propojení pomocí Libeňské spojky, pokud
by se její příprava a realizace zdržely. Je nutno konstatovat, že křižovatku lze doplnit na kompletní pouze
částečně a obtížně – napojení na most Barikádníků a prudce stoupající ul. V Holešovičkách, areál
školských zařízení apod
Odvodnění komunikace
Předpokládá se odvodnění komunikace pomocí trubní dešťové kanalizace, která bude situována v tělese
silnice a bude odvádět vody z veškerých zpevněných ploch. Do podélných stok se bude voda stahovat
pomocí přípojek od uličních a horských vpustí, výjimečně také prostřednictvím přípojek od štěrbinových
trub či lapačů splavenin. Tyto objekty budou situovány při okrajích vozovky podle příčného spádu
v daném místě. Uliční vpusti a štěrbinové trouby budou odvádět vodu ze žlábků, jež budou přímo
navazovat na zpevněné plochy vozovek, horské vpusti a lapače splavenin budou umísťovány do
zpevněných mělkých silničních příkopů.
Dešťová voda ze zpevněných ploch bude odváděna stokami dešťové kanalizace do stávajících vodotečí
(Vltava, Rokytka). V dalším projektovém stupni této akce je nutné provést výpočet odtokového množství
pro jednotlivé odvodňované úseky a společně se správcem a majitelem městských stok určit, jaké
množství může být do jednotlivých městských stok odvedeno. Vlastní kanalizace komunikace je v obou
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variantách navržena stejným způsobem, liší se pouze svou délkou podle délky odvodňované komunikace
v dotyčné variantě a odvodněním tunelu v jednotlivých variantách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o městský okruh dojde k prostorovým střetům se stávajícími vodovodními
řady a kanalizačními stokami.
Úpravy a přeložky souvisejících komunikací
Při vedení trasy přeložky silnice dochází ke křížení se stávajícími komunikacemi, které se musí upravit
nebo přeložit. Jak již bylo uvedeno na počátku, stavba MO pouze rozšiřuje a doplňuje již stávající
komunikace, takže přeložky v pravém slova smyslu se ve stavbě č. 0081 nevyskytují.
Za úpravy lze považovat pouze úpravy křižovatkových větví obou MÚK. Podrobný návrh včetně
komunikací pro pěší a cyklisty bude řešen dalších stupních projektové dokumentace pro vybranou
variantu.
Přeložky inženýrských sítí
Všechny dotčené funkční inženýrské sítě musí být v rámci výstavby přeloženy. Návrh přeložek bude
řešen v dalších stupních projektové dokumentace pro vybranou variantu.
Demolice
U řešených variant je nutno počítat se zvýšenými nároky na demolice pozemních objektů. Jedná se o
bytové domy, průmyslové a skladovací objekty, zahradní domky, garáže, boudy apod. Dotčené lokality
jsou následující:
− křižovatka Balabenka – při výstavbě větve pro napojení ul. Českomoravská a při dostavbě dalšího
mostního objektu pro další jízdní pás – kancelářský objekt při Staré Spojovací, ČSPHM pod mostním
objektem a původně obytný objekt nad čerpací stanicí
− průmyslové a skladovací objekty pro rozšíření vozovky ul. Čuprovy
− průmyslové a skladovací objekty Na Košince ve variantě 1
Podrobná pasportizace pozemních objektů určených k demolici bude zpracována pro vybranou variantu
v dalších stupních projektové dokumentace.
Realizace stavby
Realizaci bude nutno provádět po etapách v ucelených částech, které bude možno postupně předávat do
užívání tak, aby se minimalizovala doba uzavírek. Rozdělení na samostatné stavební etapy se předpokládá
následovně:
− dostavba křižovatky Balabenka
− přestavba křižovatky U Kříže
− přestavba ul. Povltavská na vozovky MO
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Křížení a kolizní souběhy s kanalizačními stokami
Dále uváděné staničení se vztahuje k variantě č.1 a je uváděno pouze orientačně. Jsou zde uvedeny kolize
s hlavní trasou:
− Km 0,0 – 0,150 stoka 1000/1750 zděná zůstane pod komunikací v hloubce 4 – 5 m a bude tedy nutná
výšková úprava šachet. Do této stoky se bude v km 0,070 napojovat stoka 600/1100 zděná a bude tedy
nutná výšková úprava spojné komory.
− Km 0,760 nová komunikace bude křížit stoku 900/1600 (zděná). Bude tedy nutné ochránit kanalizaci
mechanicky proti vlivům v průběhu stavby.
− Km 0,790 – 0,900 stoka 900/1600 vede šikmo pod komunikací a bude nutná mechanická ochrana po
dobu výstavby a výšková úprava šachet.
− Km 1,160 dochází ke křížení se stokou DN 1000 – beton a bude nutná mechanická ochrana po dobu
výstavby.
− Km 1,215 komunikace bude křížit zděnou stoku DN 3200, která je uložena velmi hluboko a nedojde
tedy k žádné kolizi.
− Km 1,290 do stoky DN 3200 je napojena stoka 600/1100, komunikace je vedena v cca 5 m vysokém
násypu a bude nutná výšková úprava spojné komory.
− Km 2,490 komunikace se bude křížit se zděnou stokou 700/1200 – dochází k navýšení úrovně terénu
a bude proto nutná mechanická ochrana stoky a výšková úprava vstupů.
− Km 2,550 dochází ke kolizi s kameninovou stokou DN 400 – bude nutná mechanická ochrana po
dobu výstavby.
− Km 2,550 – 2,600 dochází ke kolizi se stokami DN 1400 (zděná) a DN 500 (kamenina). Stoka DN
1400 je vedena cca 2,0m pod niveletou vozovky a bude nutná mechanická ochrana a výšková úprava
šachet. Stoku DN 500 bude nutné v délce asi 100m přeložit do nové trasy.
− Km 2,600 – 3,120 souběh se stokou DN 600 – 800, která je vedena pod vozovkou a bude proto nutná
mechanická ochrana stoky a výšková úprava vstupů.
− Km 2,750 – 3,120 betonová stoka DN 1500 je vedena cca 3,0m pod navrhovanou niveletou vozovky a
bude proto nutná mechanická ochrana stoky a výšková úprava vstupů
Křížení a kolizní souběhy s vodovodními řady
Dále uváděné staničení se vztahuje k variantě č.1 a je uváděno pouze orientačně. Jsou zde uvedeny kolize
s hlavní trasou:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Km 0,010 – 0,070 přeložka řadů DN 400 a 500 litina
Km 1,530 - 1,620 přeložka vodovodu DN 200 litina
Km 1,660 křížení komunikace s řadem DN 1000 ocel – bude nutné řad opatřit chráničkou
Km 1,670 z řadu DN 1000 odbočuje řad DN 200 litina – řad opatřit chráničkou nebo přeložit
Km 1,680 šikmé křížení komunikace s řadem DN 800 litina – bude nutná přeložka
Km 2,020 křížení s vodovodem pro zahrádky - přeložit
Km 2,050 – 2,500 nutná přeložka vodovodu DN 200 v délce 450 m
Km 2,500 křížení komunikace s řadem DN 300 litina – bude nutné řad opatřit chráničkou
Km 2,620 – 3,120 nutná přeložka vodovodu DN 300 v délce 500 m
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Varianta č.1

Poznámka:
Podrobný přehled technického řešení varianty č.1 je uveden v grafických přílohách č.F.11÷ 15.

Opěrné zdi
V místech zářezů a vysokých násypů jsou z důvodu omezení objemu výkopových a násypových prací a
záborů navrženy opěrné zdi. Konstrukční řešení opěrných zdí je zvoleno dle výšky zdi a velikosti
zatížení. Geologické poměry budou upřesněny na základě IG průzkumu. Opěrné zdi výšky nad 6 m jsou
navrženy jako kotvené zemními kotvami. Pro menší výšky zdí jsou uvažovány železobetonové úhlové a
tížné zdi. Na základě ekonomického posouzení lze alternativně v opodstatnělých případech uvažovat u
nižších konstrukcí použití gabionových stěn.
Stávající opěrnou zeď pod Bílou skálou u Povltavské je ve variantě 1 třeba s ohledem na přitížení druhou
polovinou komunikace zesílit a uvažovat jako kotvenou.
Z estetických hlediska je třeba povrchovou úpravu zdí posuzovat individuálně. Pro pohledově
exponované plochy doporučujeme použití kamenného obkladu. Tato úprava současně zaručuje
dostatečnou životnost povrchu konstrukce.
Mosty
Konstrukční systémy mostních objektů jsou navrženy orientačně v podrobnosti podkladů pro tento
stupeň dokumentace. Pro upřesnění řešení jednotlivých mostních objektů je třeba v dalších stupních
zajistit doplnění podkladů (zaměření, inženýrskogeologický průzkum atd.).
Šířka mostních konstrukcí uvažovaná pro výpočet plochy mostních objektů je stanovena jako volná šířka
mezi zábradlím. Parametry ekologických mostů budou dále upraveny na základě požadavků po posouzení
tras z hlediska životního prostředí.
Most přes Sokolovskou a ulici na Žertvách na MO (SO 201)
Městský okruh v kategorii MS 25 přechází v km 0,135 přes Sokolovskou ulici a ulici na Žertvách.
Stávající estakáda bude po celkové rekonstrukci sloužit pro jeden jízdní směr městského okruhu (viz SO
202). Pro převedení druhého směru městského okruhu přes toto území je navržena výstavba souběžné
samostatné estakády pro jeden jízdní směr (SO 201). Nová estakáda SO 201 je situována vlevo od
stávajícího přemostění. Rozpětí polí a umístění opěr bude přizpůsobeno stávajícímu mostu. Je navržena
spojitá konstrukce o 8 polích. Celková délka přemostění je 266,6 m. Nutné demolice objektů v prostoru
výstavby nového přemostění, které podmiňují výstavbu objektu, jsou popsány v samostatné kapitole.
Nosná konstrukce mostu je navržena spojitá, dodatečně předpjatá, monolitická. Samostatnou otázkou je
výhledové napojení Vysočanské radiály na městský okruh ve směru Štěrboholská radiála. Pro realizaci
tohoto napojení je uvažováno o možnosti napojení v oblasti nové estakády SO 201. Pro toto napojení by
bylo třeba upravit oblast pro připojení nosné konstrukce, které může být dále řešeno doplněním
společného pilíře pro obě konstrukce v místě napojení.
Rekonstrukce mostu přes Sokolovskou a ulici na Žertvách na MO (SO 202)
Stávající přemostění prostoru u Sokolovské ulici a ulice na Žertvách je tvořeno estakádou o 8 polích. Na
mostě je v současné době veden obousměrný provoz. Po dostavbě druhé poloviny mostu (viz SO 201)
bude veden na mostě provoz ve třech pruzích ve směru Pelc – Tyrolka. Nosná konstrukce mostu je
spojitá, předpjatá. Na mostě je dále umístěn služební chodník a stávající protihluková stěna výšky 3,0 m.
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V rámci stavby 0081 je navržena celková sanace spodní stavby, nosné konstrukce, příslušenství mostu a
zřízení nového hydroizolačního systému. Rozsah sanace bude upřesněn po provedení podrobného
diagnostického průzkumu mostu.
Podchod pro pěší na MO (SO 203)
Stávající podchod pro pěší o světlosti 4,0 m bude součástí plánované cyklistické stezky. V rámci stavby
městského okruhu je navržena celková sanace stávající konstrukce a prodloužení objektu. Rozsah
rekonstrukce stávajícího podchodu bude upřesněn po provedení podrobného diagnostického průzkumu
mostu.
Most přes Rokytku na MO (SO 204)
Most přes Rokytku na městském okruhu v km 0,542 je tvořen stávajícím objektem, který bude v krajní
části prodloužen o 40 m dle požadavku umístění nové komunikace městského okruhu. Celková délka
objektu bude 120 m. Stávající přemostění má světlost cca 8,50 m. V rámci dalšího stupně projektové
dokumentace je třeba hydrotechnickým výpočtem prokázat, že stávající kapacita mostního otvoru je
dostatečná pro převedení průtoku při Q100. Hydrotechnický výpočet musí též zohlednit vliv půdorysného
zakřivení objektu. V případě zjištění nedostatečné kapacity bude třeba provést demolici stávajícího
objektu a výstavbu nového kapacitního přemostění.
Podchod pro pěší na MO (SO 205)
Stávající podchod pro pěší má světlost 4,0 m. V rámci stavby 0081 městského okruhu je navržena
celková sanace stávající konstrukce a prodloužení podchodu tak, aby podcházel pod oběma pasy
komunikace. Podrobný rozsah rekonstrukce stávajícího podchodu bude upřesněn po provedení
diagnostického průzkumu mostu.
Most přes Zenklovu a Primátorskou ulici na MO (SO 206)
Městský okruh přechází přes Zenklovu a Primátorskou ulici nově navrženou estakádou. Stávající
přemostění přes tyto komunikace budou z důvodu odlišného směrového vedení a nedostatečné šířky
v rámci objektů SO 207 a 208 demolovány. Nový objekt je navržen jako spojitá konstrukce o 5 polích.
Celková délka přemostění je 175,0 m. Nosná konstrukce mostu navržena monolitická, dodatečně
předpjatá, pro každý jízdní směr bude navržena samostatná nosná konstrukce.
Demolice mostu přes Zenklovu ulici (SO 207)
Stávající mostní objekt přes Zenklovu ulici nevyhovuje svými parametry pro převedení městského
okruhu. V rámci stavby okruhu je navržena jeho demolice a jeho nahrazení novým objektem SO 206.
Stávající most je o dvou polích, celková délka přemostění je 53,0 m.
Demolice mostu přes Primátorskou ulici (SO 208)
Stávající mostní objekt přes Primátorskou ulici nevyhovuje svými parametry pro požadavky městského
okruhu. V rámci stavby 0081 je navržena jeho demolice a nahrazení novým objektem SO 206. Celková
délka přemostění je 33,0 m.
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Podchod pro pěší na MO (SO 209)
Stávající podchod pro pěší má světlost 4,0 m. V rámci stavby č.0081 městského okruhu je navržena
celková sanace stávající konstrukce a prodloužení. Podrobný rozsah rekonstrukce stávajícího podchodu
bude upřesněn po provedení diagnostického průzkumu mostu.
Most pro patrové vedení MO (SO 210)
V části své trasy v oblasti pod Bulovkou vedení městského okruhu prochází úzkým koridorem mezi tratí
ČD a Vltavou. Pro omezení stavebních zásahů do svažitého území nad Vltavou je navrženo patrové
vedení jednoho směru okruhu nad částí komunikace určený pro směr Balabenka.
Technické řešení spočívá ve výstavbě třech odlišných částí nosných konstrukcí. První část zajišťuje
směrové navedení horní komunikace nad spodní vozovku. Nosnou konstrukci tvoří příčné rámy, na které
je uložena deska mostovky. Ve střední části jsou obě komunikace vedeny nad sebou. Nosná konstrukce
je tvořena železobetonovým rámem s otvory pro větrání vnitřního prostoru v horní části stěn. Krajní část
umožňuje směrové vysunutí horní vozovky zpět do souběžného vedení a je tvořena rámovou konstrukcí,
která v konci úseku navazuje na kotvenou opěrnou stěnu.
Ve variantě č. 1 je celková délka objektu přemostění 900 m. První část nosné konstrukce má délku 500 m,
střední část patrového vedení má délku 60 m a krajní část objektu má délku 340 m. Oproti variantě č. 3 je
minimalizována délka technicky i finančně náročného objektu přemostění. Na mostě je požadováno
osazení protihlukových stěn.
Podchod pro pěší Bulovka na MO (SO 211)
Pro zajištění pěšího propojení nábřeží Vltavy s oblastí Bulovky je navržena výstavba nového podchodu
pro pěší. Komunikace MO jsou v místě podchodu umístěny díky patrovému vedení nad sebou. Horní
komunikace ve směru Pelc – Tyrolka je umístěna na mostní konstrukci. Na nábřežní straně je podchod
vyústěn do ulice U Českých loděnic. Navržená délka podchodu umožňuje staveništní a nouzový průjezd
stávajícím mostním objektem pro trať ČD, levé odbočení ze spodní úrovně MO.
Nadjezdy přes hlavní trasu komunikace
Nadjezd křižovatka U Kříže přes MO (SO 221)
Výstavba nového přemostění v oblasti křižovatky U Kříže řeší mimoúrovňové napojení oblasti Prosecké
ulice na MO ve směru Balabenka. Nadjezd je navržen o pěti polích o rozpětí 26+32+44+32+26 m,
celková délka přemostění je 159 m. Umístění podpory nadjezdu do středního dělícího pasu není možné
s ohledem na rozhledové poměry v oblouku. Navržené prostorové řešení umožňuje dostavbu komunikace
pro výhledové napojení Vysočanské radiály a výstavbu nadjezdu pro výhledové napojení MO na
Libeňskou spojku. S ohledem na případné nutné omezení provozu na MO doporučujeme výstavbu obou
přemostění ve stejném termínu. To je podmíněno zpracováním dokumentace Libeňské spojky současně
s řešení stavby MO.
Součástí výhledové stavby Libeňské spojky budou tyto práce:
− Výstavba souběžného nadjezdu přes MO a Proseckou ulici
− Dostavba rampy nadjezdu

7

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

oznámení záměru

Součástí výhledové stavby Vysočanské radiály budou tyto práce:

Opěrné zdi

− Výstavba odbočovací větve podél rampy

V místech zářezů a vysokých násypů jsou z důvodu omezení objemu výkopových a násypových prací a
záborů navrženy opěrné zdi. Konstrukční řešení opěrných zdí je zvoleno dle výšky zdi a velikosti
zatížení. Geologické poměry budou upřesněny na základě IG průzkumu. Opěrné zdi výšky nad 6 m jsou
navrženy jako kotvené zemními kotvami. Pro menší výšky zdí jsou uvažovány železobetonové úhlové a
tížné zdi. Na základě ekonomického posouzení lze alternativně v opodstatnělých případech uvažovat u
nižších konstrukcí použití gabionových stěn.
Ve variantě 2 je pod Bílou skálou u Povltavské třeba navrhnout sanaci povrchu stávající opěrné zdi..Ve
variantě č. 2, s ohledem na stísněné poměry před tunelovou částí, kde niveleta komunikace klesá mezi
souběžně vedenou tratí a druhou polovinou MO, budou po obou stranách komunikace umístěny kotvené
opěrné zdi proměnné výšky.
Z estetických hlediska je třeba povrchovou úpravu zdí posuzovat individuálně. Pro pohledově
exponované plochy je doporučeno použití kamenného obkladu. Tato úprava současně zaručuje
dostatečnou životnost povrchu konstrukce.

Demolice nadjezdu křižovatka U Kříže přes MO (SO 222)
Jedná se o demolici stávajícího přemostění. Stávající most slouží pro mimoúrovňové napojení Prosecké
ulice přes ulici Povltavskou do ulice Čuprova ve směru Balabenka. Část stávající nefunkční mostní rampy
pro výhledové napojení Libeňské spojky není dokončena a je provizorně ukončena nad pilířem ve výšce
cca 5 m nad terénem. O demolici bylo rozhodnuto z důvodu nevhodného situačního umístění přemostění
a nevhodného původního prostorového řešení. Výstavba nového nadjezdu je řešena v rámci SO 221.
Lávka pro pěší přes MO (SO 223)
Nábřežní trasa pro pěší je propojena se severním prostorem za městským okruhem lávkou pro pěší volné
šířky 3,5 m. Pro bezbariérové překonání komunikace jsou na obou stranách lávky navrženy mostní rampy
délky cca 90 m. Nosná konstrukce přemostění je navržena ocelová, trámová, spojitá, rozpětí hlavního
pole je 33,0 m. Přemostění bude muset respektovat navržená protipovodňová opatření, případně nástupní
rampa na nábřežní straně komunikace může být vhodným způsobem začleněna do konstrukcí
protipovodňových opatření.


Varianta č.2

V této variantě je v části stavby vedena jedna polovina MO Libeňským tunelem pod Bílou skálou.
S ohledem na návrh mostních objektů to znamená, že není třeba realizovat patrové vedení směru Pelc
Tyrolka, tj. objekt „Most pro patrového vedení jedné poloviny městského okruhu“.
Délka tunelu pro dopravní směr Balabenka – Pelc Tyrolka je 1350 m. Náročnou částí technického řešení
této varianty je nutnost realizace náročného hloubeného úseku pod železniční tratí 0791 Praha Libeň
Praha Holešovice.
Poznámka:
Podrobný přehled technického řešení varianty č.2 je uveden v grafických přílohách č.F.11,13, 16 ÷ 18.

Mosty
Podchod pro pěší na MO (SO 209)
Stávající podchod pro pěší v km 1,486 bude ve variantě č. 2 s ohledem na nevhodné výškové umístění
(kolize s výškovým vedením poloviny komunikace MO, která klesá do tunelu) v rámci objektu SO 209
demolován. Nový podchod pro je navržen v km 1,420, tj o 66 m proti směru staničení MO od stávajícího
podchodu. Podchod podchází pod stávající dvojkolejnou tratí ČD, jedním jízdním směrem MO vedeným
v zářezu a druhým směr MO, který je umístěn v úrovni stávajícího terénu.
S ohledem na nutnost překonání většího výškového rozdílu pro křížení s částí komunikace, která klesá do
tunelu, je možno alternativně uvažovat s variantním řešením lávky pro pěší v km 1,486, která by byla na
obou koncích opatřena rampami. Nevýhodou tohoto alternativního řešení je velká délka nástupních ramp,
která prodlužuje trasu pěších nutnou k přechodu trati ČD a MO.
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Tunel
V úseku MO Pelc Tyrolka - Balabenka je ve variantě č.2 navržena celkem jedna tunelová stavba nazvaná
jako tunel Libeňský.
Obecné důvody pro stavbu tohoto silničního tunelu, který je investičně a provozně nákladný, v daném
městském prostředí jsou zhruba následující:
-

Velmi členitý reliéf zájmového území, který neumožňuje náležité vedení trasy MO.
Trasa minimalizuje dopad stavby na přírodní památku Bílá skála (trvalý zábor plochy území,
hluk, apod.).
Svedením dopravy do tunelů dochází ke zklidnění povrchu území. Území je poté možno využít
pro další funkce.

Tunel je řešen jako jednosměrný, dvoupruhový odpovídající 1/2 kategorie MS 19,0 m. Tunel tvoří jedna
jednosměrná tunelová trouba, která převádí dopravu ve dvou dopravních pruzích ve směru Balabenka –
Pelc Tyrolka. Návrhová rychlost je uvažována 80 km/h, v tunelu 70 km/h, v úseku Balabenka – U Kříže
50 ÷ 70 km/h v závislosti na směrových a výškových parametrech. V křižovatkových větvích je
uvažována návrhová rychlost 35 km/h.
Stručná charakteristika
Tunelový objekt v úseku MO Balabenka – Pelc Tyrolka představuje náročnou konstrukci realizovanou ve
složitých geologických podmínkách. Proto jej lze zařadit mezi podzemní objekty náležející ke
3. geotechnické kategorii. Tunel je prováděn z části jako hloubený a zčásti jako ražený.
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Hloubené části:
staničení (km)
1,600 – 1,740
2,074 – 2,083
2,900 – 2,950

úsek

délka (m)

úsek pod železniční tratí
šachta ve střední části v blízkosti
komunikace Bulovka
úsek u západního portálu Pelc Tyrolka

140
9
50

Ražené části:
staničení (km)

úsek

délka (m)

1,740 – 2,074

východní ražený úsek

334

2,083 – 2,900

západní ražený úsek

817

Celková délka tunelu:

1350 m

Charakteristika tunelu:
Navržený tunel patří dle ČSN 73 7507 do kategorie tunelů dlouhých (L > 1000 m).
plocha výkopu, výrubu
předběžně cca 150 m2 pro výšku nadloží 3,0 m
- hloubené části
předběžně cca 121,5 m2
- ražená část
světlá plocha v tunelu
- hloubené části
předběžně cca 64,7 m2
- ražené části
předběžně cca 72,3 m2
světlá šířka
předběžně cca 10,0 m
- hloubené části
předběžně cca 10,1 m v úrovni komunikace
- ražené části
světlá výška
hloubené části
předběžně cca 6,6 m
ražené části
předběžně max. cca 7,45 m
hloubka nivelety pod povrchem
počet jízdních pruhů

maximálně až cca 54 m
2

šířková kategorie

T – 8,0

šířka komunikace

8,0 m = (0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5)

šířka jednotlivých jízdních pruhů

3,5 m

šířka nouzových chodníků

1,0 m

směrové poměry
podélný sklon

Poznámka:
Hodnoty označené jako předběžné budou upřesněny v dalších projektových stupních v návaznosti na upřesnění
zadání (např. vedení inženýrských sítí tunely, případný požadavek na začlenění tunelů do ochranného systému
obyvatelstva, apod.). Šířka komunikace je uvedená bez započtení rozšíření v obloucích.

Tunel navazuje ve východní části na pravou část navrhované komunikace MO (dopravní směr Balabenka
– Pelc Tyrolka). Před stávajícím pěším podchodem do ulice U Meteoru se niveleta pravé části
komunikace postupně zahlubuje až do úrovně cca – 10,5 m pod terén. Ještě před křižovatkovou větví
v lokalitě Na Košince tunel podejde pod stávající dvoukolejnou železniční tratí 0791 Praha Libeň – Praha
Holešovice (staničení tratě přibližně km 2,1). Podchod pod touto tratí bude realizován v podobě
hloubeného tunelu. Z tohoto důvodu je nutné dočasně přeložit stávající trať. Projekt přeložky tratě je
v intencích dalších projektových stupňů. Předběžně byla přeložka tratě projednána se zástupci ČD, viz
dokladová část. Po průchodu pod železniční tratí hloubený tunelový úsek rychle přejde do ražené části
z důvodu morfologie terénu. Niveleta trasy komunikace MO v tunelu pak postupně stoupá tak, že
navazuje na vrcholový oblouk v tunelové variantě 2 (staničení cca 2,55 km). Směrové řešení v úseku
mezi ulicemi Povltavská a Bulovka je tvořeno dvěmi protisměrnými oblouky o poloměru R = 325 m
s přechodnicemi.
Ražená část navrhovaného Libeňského tunelu ve variantě 2 je rozdělena těžní šachtou na dva ražené
úseky – východní o délce 334 m a západní o délce 817 m. Důvodem je zastižení výrazné terénní elevace –
lokalita Bílá skála a lokalita v okolí Libeňského hřbitova. V nadloží východní ražené části se nachází
postupně směrem od východu zahrádkářská kolonie, Libeňský hřbitov a nízkopodlažní objekt (servis,
garáže) nemocniční fakulty Bulovka. V nadloží západní části se nachází postupně směrem od východu
opěrná zeď, nemocniční fakulta Bulovka s řadou objektů (zejména objekt preventivní ambulance v ulici
Bulovka) a dále pak chráněná krajinná oblast Bílá skála.
Ražba tunelu je předpokládána od obou portálů současně. Zhotovení definitivních konstrukcí se
předpokládá proudově z libeňské strany. Orientační doba výstavby tunelu se předpokládá
včetně
přípravy území cca do 4 let (vlastní objekt tunelu cca 28 měsíců).
Větrání
Systém větrání tunelu včetně požárního je navrhován podle délky tunelu, dopravního zatížení, stavebního
řešení a dalších faktorů. Pro tunel bude požadováno zhotovení nuceného větrání na základě platných
předpisů a norem tak, aby úroveň znečištění ovzduší v tunelu byla ve stanovených limitech, aby byla
zajištěna dobrá viditelnost a aby bylo možné účinně řídit pohyb kouře v případě požáru.
Limity pro znečištění ovzduší v tunelu jsou následující:

přímá, přechodnice, oblouky o různých R
varianta 2: RMIN = 325 m

oxid uhelnatý (CO)

70 ppm

70 ppm

úroveň, při jejímž
překročení je tunel
nutné uzavřít
200 ppm

varianta 2 : - 4,50 % až + 0,65 %

oxidy dusíku (NOx)

10 ppm

10 ppm

35 ppm

oxid dusičitý (NO2)

1.0 ppm

1.0 ppm

5 ppm

0.007 m–1

0.009 m–1

0.012 m–1

typ znečištění

opacita

ENVISYSTEM s.r.o.

limity při normálním
provozu

limity v případě
dopravních kongescí
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Je to systém nuceného podélného větrání kombinovaný s příčným odvodem vzduchu v případě požárního
a v případě negativních výsledků imisní studie také provozního režimu. Během provozu bude
v maximální možné míře využíván pístový efekt, který zajistí dostatečný přívod čerstvého vzduchu
vjezdním portálem. Nucené větrání v tunelech je obvykle třeba provozovat v průběhu dopravní špičky
tak, aby byl zajištěn požadavek nejvyšších přípustných koncentrací nejzávažnějších škodlivin.
V mimořádných případech dopravního pohybu by měly zajistit obměnu vzduchu ve směru dopravního
pohybu proudové ventilátory umístěnými pod klenbou tunelu. V ražených částech je uvažováno
s vytvořením mezistropu, ve kterém budou osazeny uzavírací klapky a bude sloužit pro odvod kouře při
požáru. Tento ventilační systém má zajistit nepřekročení povolených koncentrací škodlivin ve vzduchu
v tunelu, zajištění dobré viditelnosti a v případě požáru snížit působení účinků kouře a tepla. Pro návrh
větrání tunelu je v mnoha případech rozhodujícím faktorem právě požár, i když jeho pravděpodobnost
je malá.
Pro potřeby požárního větrání je nutné uvažovat s výdechovým objektem (komín výdechu) situovaným
do blízkosti těžní šachty (zhruba ve středu tunelu v okolí Bulovky – cca st.km 2,1) a také na konci tunelu
(cca st.km 2,7). Výdechový objekt pro odvod znečištěného vzduchu během normálního provozu by byl
v případě prokázané potřeby totožný s výdechem požárního větrání (cca st.km 2,7).
Osvětlení
V navrhovaném tunelu je nezbytně nutné umístit náležité osvětlení tak, aby bylo v nejvyšší míře zajištěno
omezení oslnění, rovnoměrnost rozložení jasu na vozovce, omezení míhání světla a úroveň jasu vozovky
a spodní části stěn tunelu. Cílem je zajistit v průběhu dne i noci bezpečnost, plynulost a zrakovou pohodu
účastníků provozu obdobnou, jako na přilehlých úsecích otevřené komunikace. Normální, náhradní a
nouzové osvětlení bude řešeno na základě délky tunelu, dopravních intenzit a dle platných norem a
předpisů. Svítidla by měla být umístěna v otevřeném prostoru nad komunikací.
Úroveň osvětlení v prahovém, přechodovém a výjezdovém pásmu by měla být větší než ve střední části
tunelu tak, aby se kompenzovala vyšší úroveň jasu vně tunelu. Toho může být dosaženo pomocí přídavné
řady svítidel v portálových oblastech.
V tunelu budou osazena náležitá svítidla k dosažení požadované úrovně osvětlení pro obsluhující personál
nebo v případě havarijní situace pro evakuující se uživatele tunelu. Únikové a zásahové cesty budou
speciálně označeny pomocí bodových světel ve výšce cca 1 m nad úrovní povrchu (nouzové osvětleni),
reflexních nátěrů nebo folií.

oznámení záměru

-

vodu a kapaliny použité v případě hašení požáru v tunelu
vodu a kapaliny uniklé v případě havárie vozidel a neutralizujících prostředků určených k likvidaci
havárií

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Předpokládané realizační termíny posuzovaného záměru stavby:
−
−

zahájení stavby
dokončení stavby

… 2007
… 2015

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Posuzovanou stavbou je dotčeno území hlavního města Prahy v územní správě :
− Městského úřadu městské části Praha 8
− Městského úřadu městské části Praha 9

B.I.9. Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č.1 k zákonu
č.100/2001 Sb.
Záměr stavby je z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí předmětem, který dle § 4 odst. 1 písm. a)
zákona č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb., a přílohy č.1 zákona č.100/2001 Sb. zařazen do
kategorie I. bod 9.4 sloupec A a podléhá posouzení.
Příslušným úřadem k provedení zjišťovacího řízení a dalších správních úkonů v procesu posuzování je
Ministerstvo životního prostředí ČR.
Citace - bod 9.4 přílohy č.1:
„Novostavby, rekonstrukce a přeložky silnic o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 10 km nebo
místních komunikací o čtyřech a více jízdních pruzích delších než 1 km.“

Odvodnění
Tunel musí být dostatečně suchý, aby byla zajištěna možnost jeho bezporuchového užívání po celou dobu
jejich plánované životnosti. V nejnižším místě tunelu bude umístěna odvodňovací jímka s čerpací stanicí.
Odtud bude voda přečerpávána a vypouštěna do kanalizačního systému nebo v případě havarijních situací
odvážena cisternami na zneškodnění.
Odvodňovací jímku je třeba patřičně dimenzovat tak, aby pojala zejména:
- povrchovou vodu akumulovanou na vozovce vně tunelu a svedenou do nejnižšího bodu v tunelu
- případné kapaliny vypuštěné, uniklé z cisternových vozů
- případnou vodu prosáklou přes ostění do tunelu
- vodu zataženou z vnějšku tunelu projíždějícími vozidly
- kapaliny použité při čištění tunelu

ENVISYSTEM s.r.o.
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Tab. B.II.-2: Trvalý zábor půdy – ZPF a PUPFL

B.II. ÚDAJE O VSTUPECH

Výměra plochy záboru (ha)
Varianty trasy MO

zemědělská půda

lesní půda

ostatní plochy

varianta č.1

0,004

0

8,036

varianta č.2

0,008

0

6,752

B.II.1. PŮDA
Členění záboru půdy z hlediska časového trvání záborů půdy
Zábory jsou z časového hlediska trvání záborů pozemků rozlišeny na dočasně užívané plochy spojené
s realizací stavby, které jsou po rekultivaci vráceny původnímu užívání a na plochy trvalého záboru
spojené s umístěním vlastní konstrukce stavby. Hodnoty záboru jsou uvedeny v členění podle
hodnocených variant.
Trvalý zábor půdy uvažovaný v souvislosti s výstavbou navrhovaného městského okruhu zahrnuje
zastavěné plochy silniční komunikace. Zábor zahrnuje také plochy úseků navazujících a křižujících
komunikací, které musí být v souvislosti s průtahem MO řešeny. V tabulce nejsou vyčísleny trvalé zábory
spojené s výstavbou některých souvisejících stavebních objektů, např. nádrží lapolů, přeložek
inženýrských sítí apod.. Tyto hodnoty budou upřesněny v dokumentaci pro územní rozhodnutí vybrané
varianty stavby (DÚR).
Tab. B.II.-1: Trvalý zábor půdy – členění celkové plochy záboru stavby MO z hlediska využití
ploch stávajících komunikací a nových ploch záboru
Výměra plochy záboru (ha)
Varianty trasy MO
varianta č.1

plocha stávajících
komunikací
4,34

plocha nového
záboru
3,7

varianta č.2

3,50

3,26

Legenda :
zemědělská půda
lesní půda
ostatní plochy

6,76

…
…

pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF) – tj. zahrada, orná půda
– dle katastrálních podkladů
porosty lesů na plochách určených pro plnění funkce lesa (PUPFL)
pozemky vedené jako jiná a ostatní plocha, zastavěná plocha
– dle katastrálních podkladů

Z hlediska typologie ploch zeleně dle ÚP hl.m. Prahy jsou trvalým záborem vyvolaným stavbou dotčeny
v obou variantách trasy zejména následující typy :


ZN … přírodní nelesní plochy
st. km: cca 1,9 ÷ 3,1 (tj. vrch Bílá skála, pás břehové vegetace Vltavy)



SVM … smíšené území městského typu
st. km: cca 1,5 ÷ 1,9 (lokalita Na Košince)



PP … parky a parkově upravené plochy
st. km: cca 1,45 ÷ 1,6; 0,9 ÷ 1,2 (tj. zahrady a pás zeleně mezi Povltavskou ul. a pravým
břehem Rokytky)



IZ … izolační zeleň
st. km 0,0 ÷ 0,6 (tj. pás zeleně mezi tělesem železniční trati a Čuprovou ul.)

celkem
8,04

…

Záborem nebude dotčeny žádné zemědělsky produkční plochy (tj.orná půda, zahradnictví).
Poznámky:
 Plocha stávajících komunikací – jedná se o využití stávajících ploch současných komunikací v rámci celkového
záboru ploch vyvolaného stavbou MO (včetně ploch mostů, ramp MÚK a dalších sjezdů).


V případě varianty č.1 je uvažován půdorysný průmět patrového řešení komunikací MO. V případě varianty č.2
není uvažována půdorysná plocha podzemního úseku (tunel).



Velikost ploch je přibližná a její přesnost odpovídá dosažitelným podkladům. Velikost ploch byla stanovena
planimetrováním z podkladů v podobě technické studie variant MO.

ENVISYSTEM s.r.o.

Dočasný zábor území vyvolaný stavbou zahrnuje manipulační pruhy podél obvodu trvalého záboru
staveniště. Zábor dále zahrnuje samostatné plochy zařízení staveniště v podobě ploch deponií,
mezideponií a skladových ploch stavebního materiálu umístěné mimo plochy trvalého záboru stavby a
plochy přístupových komunikací k nim a odloučeným nebo funkčně navazujícím stavebním objektům
(přeložky inž. sítí apod.).
Velikost plochy dočasného záboru není možné na základě existujících podkladů v podobě technické
studie dostatečně přesně kvantifikovat. Plochy potřebné pro ZS jsou situovány v prostoru staveniště na
plochách dočasného záboru. Jedná se zejména o mezideponie a skladovací plochy (pro stavební
materiály, apod.), zařízení staveniště, tunelů, atd. Vzhledem k rozsahu stavby a jednotlivých stavenišť
nebude možno zajistit v obvodu staveniště v plném rozsahu potřebné plochy pro všechny objekty ZS,
zejména pak pro skládky a zásobení materiálem. Bude nutno využít centrálních výroben betonů a
centrálních zařízení zhotovitelů stavby (stavebních dvorů).
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Zábor pozemků potřebných pro výstavbu, ploch zařízení staveniště je předpokládán následující (obdobný
pro obě navrhované varianty trasy MO):
Předpokládaný rozsah záboru území pro plochy ZS:
MÚK U Kříže
MÚK Balabenka
MÚK Pelc Tyrolka
ZS Na Košince – vlevo od trasy
C e l k o v á p l o c h a Z S:

8000 m2
7500 m2
3500 m2
6000 m2

B.II.2. VODA
Provoz navrhované komunikace MO nevyvolá žádnou trvalou potřebu pitné ani provozní vody. Výjimkou
jsou mimořádné stavy spojené se skrápěním povrchu komunikace v letních měsících a čištěním stěn
tubusu tunelu oplachovou vodou. V tomto případě se používá mobilní zdroj vody (autocisterna). Zcela
výjimečnou situací pak může být protipožární zákrok. I v tomto případě je zdrojem vody mobilní cisterna.
Stavba potřebuje pro výrobu betonu na betonové konstrukce záměsovou vodu, která bude získávána
z veřejného vodovodu a zužitkována v aktuálně fungující betonárce umístěné pravděpodobně mimo
zájmové území posuzované stavby.

25 000 m2
B.II.3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE

P o z n á m k a :
Uvedené hodnoty trvalého záboru je nutné považovat za hodnoty orientační odpovídající úrovni podkladů v podobě
zpracované technické studie pro všechny varianty trasy. Přesné požadavky na trvalý a dočasný zábor v souvislosti
s výstavbou všech stavebních objektů a přístupových cest budou kvantifikovány až v projektové dokumentaci pro
územní rozhodnutí dané stavby.

Chráněná území
− Navrhovaná stavba je v případě obou svých trasových variant v částečném územním střetu s územím
zvláštní ochrany podle zákona č. 114/1992 Sb. Jedná se o území Přírodní památky (PP) „Bílá skála“.
− Záměr stavby není v územním střetu s žádným územím systému ochrany Natura 2000.
− Zástavba části území staré Libně zahrnující Libeňský zámeček a okolí (kat. ú. Praha 8 – Libeň) je
oblastí nevyhlášené památkové zóny (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.) . Toto území není prostorově
navrhovanou stavbou dotčeno.
Stavba silnice v žádné ze svých variant nezasahuje do registrovaného významného krajinného prvku
(VKP). Ve všech svých variantách ale zasahuje do VKP ve smyslu § 3 zá-kona č.114/1992 Sb, kterými
jsou vodní tok a údolní niva Vltavy a Rokytky.
Zájmové území stavby je dále v nepřímém kontaktu svého vlivu s okolními, z hlediska ochrany životního
prostředí významnými, lokalitami chráněných území, které jsou uvedeny v kap. C.1.2. až C.1.5.
Ochranná pásma
− ochranné pásmo zvláště chráněného území (ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.) - PP Bílá skála (šířka
50 m) – st. km cca 2,2 ÷ 3,1
− ochranná zóna nadregionálního biokoridoru N4/4 (ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.) - podél řeky
Vltavy bude dotčeno části zájmového území navrhovaného záměru – st. km cca 1,6 ÷ 3,1
− ochranné pásmo železnice (trať TÚ 0901 Praha hl.n. – Turnov; trať TÚ 0791 Praha Libeň – Praha
Holešovice) – téměř v celé délce trasy MO (vyjma tunelového úseku)
− ochranné pásmo Pražské památkové rezervace (ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.)
− některé části záměru se nachází v kontaktu s ochrannými pásmy stávajících inženýrských nadzemních
a podzemních sítí nacházejících se v zájmovém území (ve smyslu zákona č.458/2000 Sb.)
− hranice zátopového území (ve smyslu zákona č. 138/1973 Sb.) – zátopové území Vltavy a Rokytky je
stavebně upraveno systémem dokončované protipovodňové ochrany
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Období výstavby silnice
Mezi surovinovými zdroji použitými na stavbu, tj. stavebním materiálem, tvoří vedle stavební konstrukce
vlastní vozovky a jejího příslušenství největší položku betonové konstrukce MÚK mostů a eventuálně
tunelu, dále zemní tělesa komunikace.
Přehled základních surovin stavby :
-

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukce vozovky a betonové konstrukce
asfalt pro konstrukci vozovky
betonové prefabrikáty
kovové díly různých konstrukcí
trouby a trubní prefabrikáty
dřevěné a plastové části protihlukové konstrukce

Rozsah stavby:

Tab. B.II.-3: Přehled základních údajů o stavbě č.0081 (varianta 1)
Celkové výměry stavby

Velikost

délka trasy komunikace

3 106 m

půdorysná plocha komunikací

89 000 m2

půdorysná plocha mostů

30 987 m2

Základní stavební materiál

Množství

štěrkopísek

29 370 m3

drcené kamenivo

17 800 m3

beton

19 367 m3

ocel

3 254 t

asfalt

890 m3
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Poznámka:
Velikost nároků na použité množství stavebního materiálu pro výstavbu trasy varianty 2 s ohledem na přibližně
stejnou délku trasy (dl. = 3,2 km) se výrazně neliší od uvedeným údajům pro trasu varianty 1.

Pro stavbu posuzovaného úseku městského okruhu v délce 3,106 km bude nutno zajistit stavební materiál
a stavební hmoty, jejichž druhová skladba včetně odhadu objemu je uvedena v tabulce. Kubatury
jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny ve výkazu výměr dokumentace pro územní
rozhodnutí (DÚR) vybrané varianty stavby. Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu stavby na životní
prostředí nemá negativní účinky a nebude předmětem místních zdrojů.
Materiál bude zajištěn kombinací dovozu po stávající silniční síti a po železnici do stanice Praha –
Holešovice. U materiálů, které nevyžadují rychlý převoz z důvodu jejich degradace, lze využít i lodní
dopravu do přístavu v Libni.
Potřeba elektrické energie bude odpovídat nárokům na obdobných stavbách s podobným rozsahem.
V případě výstavby tunelů bude nutné zabezpečit zejména pro instalaci zabezpečovacích zařízení,
odvětrání a osvětlení tunelových úseků.
Na staveništích se předpokládá vybudování dočasných trafostanic v kombinaci se zabezpečením
elektrické energie z blízkých stávajících rozvodů NN a VN. Předpokládaný příkon pro staveništní provoz
je 420 kVA pro hlavní staveniště a do 40 kVA pro staveniště mostů (120kVA v případě použití věžového
jeřábu).
Voda potřebná pro výstavbu MO a pro zabezpečení potřeb sociální části ZS bude na stavbu dovážena
z nejbližšího vhodného místa, případně bude provizorně přivedena z nejbližší vodovodní přípojky možné
pro napojení. Místo odběru vody zabezpečí zhotovitel v rámci dodávky stavebních
V případě zemních prací bude pro násyp maximálně využit materiál získaný odtěžením v partiích
terénních zářezů trasy nové komunikace. Vhodnost tohoto materiálu posoudí podrobný geologický
průzkum provedený v trase navrhované komunikace. Z hlediska celkové bilance zemních prací bude
stavba vykazovat přebytek výkopového materiálu v případě obou variant.
Tab. B.II.-4: Přehled bilance zemních prací na stavbě jednotlivých tras
Varianta

Výkop (m3)

Násyp (m3)

Rozdíl ( m3)

varianta č.1

171 500

34 000

+ 137 500

varianta č.2

332 700

40 500

+ 292 200

Přebytek materiálu výkopu bude uložen na skládce odpadů se zabezpečením skupiny S – inertní odpad
(S-IO) podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady. V případě, že by se prokázala lokální
kontaminace vytěžené zeminy nebo byla stavbou dotčena stará skládka nebo jiná ekologická zátěž
v území, je nutné provést uložení na zabezpečenou skládku v souladu s výsledky výluhové zkoušky
vzorku odpadu.
Možnosti ukládání přebytku výkopku v dokumentaci technické studie navrhované stavby řešeny nebyly.
Lokality provozovaných skládek a vhodných lokalit se mohou v aktuální době výstavby pravděpodobně
lišit od současného stavu.
Současně s výkopkem je třeba řešit odstranění cca 50 000 m3 demolic stavební suti.
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Období provozu silnice
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický posyp komunikace dané
třídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním podílem NaCl a CaCl2) v množství pro naši
klimatické pásmo odpovídající hodnotě 1 - 2 kg/m2 za rok.
Potřeba elektrické energie pro období provozu na MO je spojena s potřebami osvětlení dopravní
signalizace a veřejného osvětlení komunikace (obě varianty). Dále pak s provozem tunelu (varianta č.2)
v podobě osvětlení a provozu ventilátorů vzduchotechniky.
Provoz a údržba městského okruhu pravděpodobně nebudou vyžadovat žádné další významné surovinové
a energetické zdroje.

B.II.4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU
Nároky v průběhu realizace stavby
Stavba představuje zkapacitnění stávajícího dopravního tahu. Je vedena většinou zastavěnými plochami
městské zástavby (polyfunkční území – smíšené) nebo jiným druhem nezastavěného území s vazbou na
městský intravilán, (parky, zahrady, izolační zeleň, přírodní nelesní plochy). V zájmovém území stavby
nesmí dojít k významným dlouhodobým dopravním výlukám nebo užívání objízdných tras. Přesto během
stavby dojde k dočasnému lokálnímu omezení dopravy na stávajících komunikacích při stavbě a
napojování MÚK, při stavbě rozhodujících mostů a napojování hotového úseku nové komunikace.
Přehled nejvýznamnějších ulic dotčených stavbou MO v obou hodnocených variantách :
• souběh s MO: Povltavská ul., Čuprova ul., Kandertova ul., ul. U Českých loděnic
• křížení s MO: Zenklova ul. (dopravně významná komunikace), Primátorská ul., Sokolovská ul.
(dopravně významná komunikace a sběrná komunikace městského významu)
• kontakt s MO: Prosecká ul. (dopravně významná komunikace), ul. Pod Labuťkou, Knihařská ul.,
ul. Nad Kolčavkou, Kovanecká ul., Horovo nám., ul. U Rokytky, nám. Na Balabence, ul. Pod
násypem
Vazby na komunikační síť v širším území :
• ul. V Holešovičkách (nadřazená sběrná komunikace)
• Českomoravská ul. (sběrná komunikace městského významu)
• Spojovací ul. (viz MO stavba č. 0094)
Přehled ostatních dopravních systémů dotčených stavbou MO :
• železniční trať TÚ 0901 (Praha hl.n. – Turnov) - křížení
• železniční trať TÚ 0791 (Praha Libeň – Praha Holešovice) – křížení a souběh
• městská hromadná doprava – tramvajové a autobusové tratě
• lodní doprava na Vltavě
Samostatnou problematiku tvoří úprava křižujícího systému cest pro pěší a přístupy na pozemky sousedící
se stavbou.
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Nároky na vlastní stavební činnost jsou spojené zejména s problematikou dopravní obslužnosti stavby a
zařízení staveniště. To znamená s nároky na přepravu stavebního materiálu. Nutné provizorní
komunikace staveništní dopravy budou budovány vesměs v rámci dočasného a trvalého záboru stavby.
Pro přepravní stavebního materiálu a přístupové trasy stavby bude sloužit stávající komunikační systém.
Velký vliv na dopravní zátěž bude mít délka období provádění výkopových prací zejména se jedná o
provádění tunelů. Veškerý objem vytěžené zeminy určené k odvozu bude nutné odvézt po komunikacích
alespoň k místu nakládky na železnici nebo lodě.
Trasy odvozu a místo k uložení zeminy budou určeny v projektu organizace výstavby DÚR.
Pro obsluhu stavby bude proveden dočasný zábor ploch pro skládky stavebního materiálu – zejména se
jedná o plochy budoucích MÚK.
Zvýšené dopravní nároky s sebou přinese dopravní obslužnost staveniště mostních opěr a předmostí, která
jsou v případě překračování vodních toků většinou z hlediska ochrany přírody cennými lokalitami.
Stavba komunikace MO ve svém zájmovém území vyvolá přeložky některých inženýrských sítí.
Důvodem je jednak prostorová koordinace všech existujících sítí s novým objektem komunikace a jednak
zajištění provozu komunikace ve všech složkách její funkce. Pro zajištění provozu jsou uvažovány hlavně
stavební objekty odvodnění komunikace a elektrické rozvody pro osvětlení informačních tabulí, případně
dopravní signalizace.
Provozní nároky
Vzhledem k tomu, že se jedná o hodnocení nové dopravní liniové stavby, jsou její nároky na dopravu
a infrastrukturu považovány z hlediska vstupů za významné. Nová kapacitní komunikace bude tvořit
důležitou součást dopravního řešení hl. města Prahy. Po dokončení stavby převezme tranzitní a obslužnou
funkci dopravy v centru. Zároveň zajistí kapacitní komunikační spojení obou břehů Vltavy ve směru
Městských částí Praha 6 a 7 – Praha 8 a 9.
Stavba posuzovaného úseku komunikace MO bude prováděna jako nová komunikace v trase existujících
komunikací a naváže na připravované sousední navazující úseky MO.
Během stavby budou respektovány stávající inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Je nutné dodržet
podmínky stanovené jednotlivými správci dotčených sítí.
Dopravní intenzity
Dopravněinženýrské podklady pro řešení MO v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka a stejného území bez
stavby MO pro roky 2004, 2015 (dokončení stavby) a 2035 poskytl Ústav dopravního inženýrství hl.m.
Prahy. Tento podklad bude uveden v plném rozsahu svého detailního řešení jako samostatná příloha
v etapě „dokumentace“ posuzování vlivů záměru navrhované stavby.
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B.III. ÚDAJE O VÝSTUPECH

B.III.1. OVZDUŠÍ
Zdroje znečištění ovzduší
V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly samostatně posuzovány následující emisní situace:
 Rok 2015 - provoz na novém úseku Městského okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka ve variantě
1 (V1) – oba směry komunikace vedou v celé trase na povrchu, a to od křižovatky Balabenka
přibližně v trase ulic Čuprova a Povltavská až ke křižovatce Pelc Tyrolka.
 Rok 2015 - provoz na novém úseku Městského okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka ve variantě
2 (V2) – jedná se o stejný úsek s rozdílným vedením části jízdního pruhu ve směru Balabenka –
Pelc Tyrolka. Tento pruh se v oblasti před stávajícím pěším podchodem do ulice U Meteoru
odkloňuje a je veden tunelem, který prochází pod nemocnicí Na Bulovce a vyúsťuje v blízkosti
areálu vysokých škol před křižovatkou Pelc Tyrolka. Protisměrný jízdní pruh (Pelc Tyrolka –
Balabenka) je veden shodně s variantou V1.
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita metodika vypracovaná VŠCHT a ATEM
(viz[1]), která byla v říjnu 2002 publikována MŽP ČR jako závazný výpočetní postup pro hodnocení
emisí z dopravy (program MEFA 02). Vstupní údaje o intenzitách a dopravy, skladbě dopravy a o
průměrných rychlostech na hodnocených komunikacích byly převzaty z podkladů, zpracovaných
Ústavem dopravního inženýrství hlavního města Prahy.
Poznámka:
[1] Šebor G. a kol.: Vliv rozhodujících mobilních zdrojů emisí znečišťujících látek na kvalitu ovzduší v sídelních
aglomeracích a v jiných oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší v návaznosti na potřebu tvorby zón podle
požadavků rámcové směrnice 96/62/EC, VŠCHT Praha, Praha 2002

Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku k roku 2015 – podíl vozidel bez
katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Údaje o skladbě vozového parku byly
zpracovány na základě dopravních průzkumů, které byly provedeny v roce 2001 na vybraných
reprezentativních úsecích v rámci projektu Ředitelství silnic a dálnic ČR (viz [2]) a na základě
zahraničních prognóz vývoje. Při výpočtu produkce emisí ze všech posuzovaných dopravních zdrojů byl
uvažován vliv studených startů v městském provozu. Použitý výpočetní postup zohledňuje skutečnost, že
část vozidel pohybujících se po městě nepracuje v optimálním režimu (vlivem odstavení před jízdou) a
produkuje tedy větší množství emisí. Tyto vlivy je nutno uvažovat přibližně pro prvních 5 km jízdy
vozidla.
Poznámka:
[2] Píša V. a kol.: Zjištění aktuální dynamické skladby vozového parku a jeho emisních parametrů, ŘSD ČR, Praha
2001
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Výpočty byly provedeny samostatně pro jednotlivé úseky posuzovaného úseku komunikace. Ve variantě
V2 je dle projektových podkladů uvažováno odvětrání veškerých emisí z Libeňského tunelu podélným
větráním s vyústěním v západním portálu (u křižovatky Pelc Tyrolka), který je ve výpočtu uvažován jako
samostatný plošný zdroj.
Jak je patrné z tabulky Tab.III.-1 jsou emise znečišťujících látek v obou variantách srovnatelné.
Výjimkou jsou prachové částice PM10, které jsou ve variantě V2 nižší díky menší sekundární prašnosti z
uzavřeného prostoru tunelu.
Tab. B.III.-1: Produkce emisí z městského okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka (t.rok-1)

v dočasných sedimentačních jímkách s infiltrací nebo v předstihu budovaných dešťových usazovacích
nádržích se zneškodněním separovaného kalu jako odpadu
Objemové množství uvedených druhů odpadních vod nelze stanovit, protože závisí na budoucím plánu
organizace výstavby konkrétního stavebního dodavatele (počet zaměstnanců, druh použité stavební
mechanizace a technologie). Lze předpokládat, že množství výše uvedených druhů odpadní vody se
v případě hodnocených variant silnice MO prakticky neliší.
Význam uvedených odpadních vod nespočívá v jejich množství ale v nebezpečí možného úniku stavbou
kontaminované vody do okolního prostředí.
Období provozu

Úsek

Délka (m)

PM10*

Oxidy
dusíku

Oxid
dusičitý

Benzen

t.rok-1

Benzo(a)pyren
kg.rok-1

Varianta V1

Povrchové úseky
Rampy navazujících
MÚK
Celkem

6,2

83,0

162,8

3,7

2,3

0,77

3,7

38,3

32,5

2,0

0,9

0,12

9,9

121,3

195,3

5,7

3,2

0,89

Varianta V2

Povrchové úseky
Portál tunelu u Pelc
tyrolky
Rampy navazujících
MÚK
Celkem
Poznámka:

*

4,95

69,8

131,2

3,1

1,9

0,63

1,35

14,3

9,1

0,7

0,5

0,15

3,7

38,3

32,5

2,0

0,9

0,12

10,0

122,4

172,8

5,8

3,3

0,90

včetně sekundární prašnosti z dopravy

B.III.2. ODPADNÍ VODY
Období výstavby

Během provozu stavby silničního okruhu je možné označit za odpadní vody srážkové vody sváděné ze
zpevněných ploch realizované stavby. Množství vod je závislé na velikosti odvodňované plochy nové
komunikace a tudíž roste s délkou tras hodnocených variant.
Klasifikace odpadní vody charakteristické pro hodnocenou stavbu
Srážkové vody, které odtékají z povrchu komunikace mohou být na základě ČSN 75 6101 označeny za
znečištěné dešťové vody do skončení oplachu povrchů, ale např. podle vyjádření ČIŽP z roku 1993
(„Zpráva z prověrky vod odtékající z dálnic) nelze vody odtékající z dálnic posuzovat jako odpadní vody.
Proces kontaminace vody
Srážkové tj. zejména dešťové vody se po kontaktu s vozovkou obohacují o některé kontaminanty, z nichž
nejdůležitější jsou chloridy z posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel.
Nárůst odkanalizované plochy zpevněných ploch komunikace MO vyžaduje separátní řešení odvodnění
s odkanalizováním přes systém sběrné kanalizace silnice. Znečištěné odpadní vody budou odváděny přes
typové čistící zařízení do spádově příslušných toků-tj. do Rokytky a Vltavy.
Úhrn ročních srážek je stanoven interpolací z mapy „Průměrný roční úhrn srážek za období 1931-1960“
(Hydrologické poměry ČSSR, HMÚ 1970), podíl srážek připadající na zimní období je odvozen z Atlasu
podnebí a odpovídá zhruba 26% ročnímu úhrnu
průměrný roční úhrn srážek:
zimní období (XI-III):

556 mm
145 mm

Přehled druhů odpadní vody z výstavby - v navrhovaných variantách trasy MO a jejich navrhované
zneškodnění :
•

splašková voda pocházející ze sociálního zařízení areálu zařízení staveniště – zneškodňování vody
v žumpách nebo použitím chemických WC s následným odvozem kalu na ČOV

•

technologická voda a oplachová voda z betonárek, mycí rampy dopravní a stavební mechanizace –
jímání vody v bezodtokých a sedimentačních jímkách s recyklací vody po odstranění ropných látek a
minerálního kalu podle jeho výluhové zkoušky

•

srážková voda z terénních zářezů (není ani tak odpadní vodou ve významu ohrožení životního
prostředí z hlediska kontaminace prostředí, ale zejména ve významu soustředěného odtoku z území
stavby, i když smyv olejových úkapů na ploše staveniště nelze vyloučit) – zachytávání vody

ENVISYSTEM s.r.o.
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Tab. B.III.-2: Celková bilance odtékajících srážkových vod z vozovky MO
odvodňovaná plocha vozovek [km2]*

odtékající množství vody *

Poznámka :
Charakter jednotlivých recipientů pro zaústění srážkových vod z MO jsou uvedeny ve formě hydrologických údajů
a chemických parametrů jakosti vody v kap. C.2.2.

varianta

celková plocha

z toho zakrytá
část

z toho současná
plocha

za celý rok
[tis. m3/rok]

v zimním období
[tis. m3/rok]

Var. č.1

0,0844

0,0041

0,0434

31

8

B.III.3. ODPADY

Var. č.2

0,0805

0,0129

0,0350

26

7

Produkce odpadů závisí podobně jako u odpadní vody na délce trasy hodnocených variant. Jejich
produkce v době výstavby i provozu komunikace MO roste s délkou stavěné nebo udržované trasy
varianty.

Legenda:
(*) … uvažována průměrná hodnota odtokového součinitele 0,7
(**) … plocha zákrytu patrového mostu (var.1) nebo tunelu(var.2)

Charakter činnosti, při které odpady vznikají :

Kontaminace srážkové vody chloridy vychází z dávky posypového chemického materiálu, která pro
místní klimatické poměry činí asi 1 kg/m2/rok. Předpokládá se (vzhledem k cenovým relacím) použití
materiálu s hlavním podílem NaCl. Procentuální podíl Cl- je 61 hmotnostních procent. Dále v tabulkách
jsou uváděny plochy vozovky MO včetně křižovatek, ale v zakrytých částech trasy dosazujeme sníženou
dávku posypu o 20%.

ad a) Stavba komunikace MO

Tab. B.III.-3: Roční spotřeba a produkce chloridů z vozovky MO

varianta č.1

posypová plocha* vozovky
[km2]
0,0844

spotřeba posypového
materiálu [t/rok]
84

produkce chloridů
[t/rok]
51

varianta č.2

0,0805

78

48

varianta

Legenda:
(*) … plocha včetně patrového mostu(var.1) nebo tunelu(var.2)

Vltavy

cílový recipient
zaústění dešťových vod
Rokytka
Vltava pod Rokytkou (celkem)

posypová
plocha
[km2]
0,0471

spotřeba posyp.
materiálu
[t/rok]
47

množství
chloridů
za zimu [t/rok]
29

0,0844

84

51

posypová
plocha
[km2]
0,0426

spotřeba posyp.
materiálu
[t/rok]
43

množství
chloridů
za zimu [t/rok]
26

0,0805

78

48

varianta č.2
povodí

Vltavy

ENVISYSTEM s.r.o.

cílový recipient
zaústění dešťových vod
Rokytka
Vltava pod Rokytkou (celkem)

Obecně je za odpad dle platné legislativy považován materiál vznikající při demolici stávajících
stavebních konstrukcí (komunikace, mostky, budovy aj.), zemních pracech na tvarování terénních zářezů
a násypů (zemina), mýcení stávajících keřů a stromů (větve a pařezy), při provádění přeložek
inženýrských sítí, napojování existujících komunikací, stavbě komunikace, stavbě mostních objektů a
jejich součástí, provozu betonárky, eventuálně základní údržby stavebních mechanismů na plochách
zařízení staveniště.
Odpady z činnosti:

Tab. B.III.-4: Bilance rozdělení množství chloridů z vozovky MO do cílových recipientů
varianta č.1
povodí

a) Stavba komunikace MO a s ní spjatých stavebních objektů a provozních souborů
b) Údržba a provoz komunikace MO a s ním spjatých objektů, včetně přidružených provozních
objektů
c) Havarijní situace

výstavba vlastní komunikace a souvisejících objektů:
• přebytečná vytěžená zemina a hlušina
• demoliční odpad budov a stávajících vozovek
• dřevní hmota z mýcení stromů a křovin
• odpad z pokládání asfaltových vozovek, nátěrových hmot
provoz betonárky (předpoklad dovozu betonu z existujících betonárek):
• kal z výplachových a oplachových kalových vod z provozu betonárek a mytí
• přepravních prostředků a zpevněných ploch
provoz zařízení staveniště:
• kaly ze žump
• směsný komunální odpad (tříděný na sklo, papír a plasty)
• obaly se zbytky barev a ředidla
• obaly se zbytky a úkapy olejů
• zbytky stavebního materiálu různého složení
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Nakládání s odpady:

kontaminován a proto je třeba provést výluhovou zkoušku a na jejím podkladě materiál zatřídit podle
třídy vyluhovatelnosti.

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech a
jeho novel tj. zákonů č. 275/2002 Sb., č. 188/2004 Sb, 7/2005 Sb. a č.106/2005. Původce odpadu podle
§5 odst. 1 zákona je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška MŽP č.381/2001 Sb.) a
odpady, které nemůže sám znovu využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě.
Nelze-li odpady využít, potom zajistí jejich zneškodnění. Podle §16 výše uvedeného zákona je původce
dále povinen odpady třídit a kontrolovat jejich nebezpečné vlastnosti. Dále je původce odpadu povinen
vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpady a zabezpečit odpady před nežádoucím
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí.
Většinu odpadů ze stavby komunikace je možno recyklovat, je proto doporučeno používat technologie
s využitím recyklace.

• Skládkování zeminy kategorie „O - ostatní“
- Skládka Chabry – ASA a.s.
- Skládka Úholičky - Regios a.s.
• Skládkování odpadu komunálního a jemu podobného kategorií „O“ a „N“
- Skládky Chabry a Úholičky
- Spalovna města Prahy

V souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech je původcem odpadu:

Možnosti ukládání odpadů v době vlastní výstavby posuzované komunikace se mohou lišit od současného
stavu. Konkretizovaná lokalita skládkování musí být pro vybranou variantu stavby uvedena v DÚR.

Časové období

Odpovědný původce odpadu

výstavby silničního okruhu

stavební dodavatel akce (*)

provozu silničního okruhu

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Poznámka :
(*) … Stavební dodavatel bude určen na základě výběrového řízení vypsaného na dodavatele stavby.

Způsob zneškodnění odpadů:
Separace a recyklace
• Živičné směsi mohou být recyklovány různými metodami - recyklace na místě a recyklace opětovným
požitím v obalovně. Pro opětovné zpracování je nutné odstranit původní vrstvu a v obalovně přidat
k nové směsi. Takto lze využít až 20-30% staré živičné směsi, která se musí doplnit novou.
•

Drcený a zrnitostně přetříděný inertní materiál z demolic stavebních konstrukcí může být využit do
zemních násypů nebo do podkladních vrstev navrhovaných komunikací. Stavební suť se zbaví
nebezpečných a cizorodých složek. Magnetickým separátorem se oddělí kovové části ocelové výztuže
a vytříděný materiál se dále zpracovává drcením a proséváním na požadované frakce.

•

Šrot železných a neželezných kovů z demolic objektů a údržby staveních mechanismů - výkup
provádí specializované firmy v daném oboru.

•

Odpad organického původu (např. štěpovačkou zpracované větve a části kmenů na stavbě mýcených
stromů a keřů) je možné zpracovat kompostováním.

Vlastní zneškodnění
Odpady původcem dále nevyužitelné a nerecyklovatelné budou zneškodněny v souladu s odpovídajícím
zabezpečením pro daný druh odpadu. Odpady, které nemůže původce využít může uložit na uvedené
skládky s odpovídajícím zabezpečením pro daný druh odpadu. Materiál z demolic vozovky může být

ENVISYSTEM s.r.o.

Stávající využitelné skládky odpadu nacházející se v zájmovém území:

Tab. B.III.-5: Přehled druhů odpadu ze stavby komunikace MO
(dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., katalog odpadů)
Pořad.
číslo
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Název druhu odpadu

Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Kód způsobu
využití nebo
zneškodnění

2

3

4

5

170201
020103
170903
170301
170504
160113
170405
170411
170302
150202
0801
200304
0802
1301, 1302

O
O
N
N
O
N
O
O
O
N
O,N
O
O,N
N

3,4
2
4
4
4
1
5
5
4,5
3
3,4
1,2
3,4
5

Dřevo
Odpad rostlinných pletiv
Směs. staveb. a demol. odpad s nebezp.látk.
Asfaltové směsi obsahující dehet
Zemina a kameny
Brzdové kapaliny
Železo a ocel
Kabely
Asfaltové směsi obsahující dehet
Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiál
Odpad z používání barev a laků
Kal ze septiků a žump (chemických toalet)
Odpad z používání nátěrových hmot
Odpadní hydraulické oleje

Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody
2 - biologické metody
3 – spalování
4 - skládkování

5 - recyklace a regenerace
6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění
7 - skladování
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Poznámka:
V této fázi přípravy stavby tj. na základě existujících podkladů o připravované stavbě není možné vyčíslit objemy
jednotlivých druhů odpadu vznikajících v průběhu stavby. Tyto hodnoty budou kvantifikovány až v DÚR.
Z časového hlediska se jedná o krátkodobé nárazově vzniklé a ve většině položek objemově nevýznamné hodnoty.
Výjimkou je přebytek výkopku zeminy, který tvoří značný objem bilančně nevyužitelné hmoty.

oznámení záměru

Tab. B.III.-6: Přehled druhů odpadu z údržby a provozu komunikace MO
(dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb., katalog odpadů)

Název druhu odpadu

Kód
druhu
odpadu

Kategorie
odpadu

Kódzpůsobu
využití nebo
zneškodnění

2

3

4

5

Odpady z lesnictví

020107

O

2,3,4

2

Biologicky rozložitelný odpad

200201

O

2

3

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,
dřevotřískové desky a dýhy

030105

O

3

Pořad.
Číslo

Množství odpadu vznikajícího během stavby technická studie, která byla podkladem pro vypracování této
dokumentace neobsahuje. Tyto hodnoty budou kvantifikovány v projektové dokumentaci pro územní
rozhodnutí (DUR).

1
1

Odhadovaný objem stavební suti z demolic …cca 50 000 m3.
ad b) Údržba a provoz silnice

4

Papír a lepenka

200101

O

5

Z hlediska vzniku odpadů silnice zahrnuje vlastní vozovku, krajnice, záchytné příkopy srážkové vody,
konstrukci souvisejících objektů tělesa komunikace MO, vodohospodářské objekty dešťových
usazovacích nádrží.

5

Sklo

200102

O

5

6

Směsný stavební a demoliční odpad

O,N

4

Odpady vzniklé údržbou a provozem komunikace jsou pracovníky správy komunikací podle povahy
odpadu a jeho množství shromažďovány nebo okamžitě odváženy na místo zneškodnění.

170903
170904

7

Zemina a kameny

170504

O

4

Odpady z činnosti :

8

Asfaltové směsi neobsahující dehet

170302

O

4

9

Únik ropných látek

050105

N

1-4

10

Železo a ocel

170405

O

5

11

Hliník

170402

O

5

12

Odpady z lapáku písku

190802

O

4

13

Pevný podíl z odlučovačů oleje

130501

N

3,4

14

Kal z odlučovačů oleje

130502

N

3

15

Odpady z používání barev a laků

0801;
0802

N

1,3

16

Plastové obaly

150102

O

4,5

17

Plasty

200139

O

1

18

Pneumatiky

160103

O

1,3

19

Sorbent, upotřebená čistící tkanina, filtrační
materiál, ochranná tkanina

150202

N

1

20

Uliční smetky

200303

O

4

21

Směsný komunální odpad

200301

O

3,4

22

Odpad živočišných tkání (uhynulá zvířata)

020102

O

3

• provozu dopravy a úklidu plochy vozovky (např. úklid zbytků pneumatik, uličních smetků,
polyetylénových patníků, kovů z havarovaných vozidel, sběr uhynulých zvířat apod.)
• údržby jakou je seřezávání krajnic (např. zemina, klest z prořezávání keřů, a stromů, odpad ze
sekání trávy, apod.)
• stavebně-údržbářské činnosti při opravě vozovky, souvisejících objektů komunikace (např. stavební
suť, výkopová zemina, materiál z demolice vozovek, apod.)
• vodohospodářské činnosti (např. různé druhy kalů a shrabky z čištění stok, dešťových vpustí,
trubních propustků a čištění dešťových usazovacích nádrží a lapolů)
• 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 odřezky a piliny apod.)
Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách v daném úseku silnice. O produkci a
způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o
odpadech.
Přehled druhů a množství odpadu (dle Vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. katalog odpadů) je uveden
v následujících tabulkách.

Kódy způsobu využití nebo zneškodnění :
1 - fyzikální a chemické metody; 2 - biologické metody; 3 - spalování; 4 - skládkování
5 - recyklace a regenerace; 6 - jiný způsob využití nebo zneškodnění; 7 - skladování

ENVISYSTEM s.r.o.
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Z hlediska časové platnosti produkce a procesu zneškodňování odpadu považujeme za rozhodující
odpady vznikající právě v souvislosti s provozem a údržbou nové komunikace.
Svou roli zde hraje časový faktor údržby, který v případě některých položek druhů odpadu způsobuje
nárůst nebo periodické nikoliv však každoroční opakování vznikajících odpadů. Konkrétně se jedná např.
o vznik vegetačního druhu odpadů klestu z prořezávání, který minimálně do 10 let od výsadby
doprovodné vegetace komunikace nepřipadá v úvahu. Jiným případem je zemní materiál z údržby krajnic
(seřezávání krajnic po 7 až 8 letech) nebo stavební materiál demoličního charakteru z úprav nebo oprav
stavebních objektů souvisejících s provozem městského okruhu. To znamená, že množství odpadu roste
s časem od zahájení provozu komunikace.

oznámení záměru

stávajícího terénu (s výjimkou násypů mimoúrovňových křížení) lze očekávat, že s ohledem na trasování
MO, v obou jejích variantách, bude bilance ornice vyrovnaná případně mírně deficitní. Tento deficit bude
nutné pokrýt z jiných zdrojů.
Výstavbou nebo provozem nebude vznikat nebezpečné radioaktivní nebo elektromagnetické záření.

B.III.4. VIBRACE A HLUK
 Hluk

Dalším důležitým faktorem je nahodilost havarijních stavů na komunikaci spojená např. s nutností sanace
ropného nebo jiného druhu chemického znečištění zasažené lokality.

Hluk z provozu na MO v posuzovaném úseku v roce 2015 je počítán v okolí komunikace a posuzován
v chráněném prostoru staveb eventuelně v chráněném venkovním prostoru, kde je vliv plánované
komunikace MO dominantní. Ve výpočtu jsou zahrnuty i navazující komunikace, které rovněž ovlivňují
akustickou situaci v území.

ad c) Havarijní situace

Výrazným zdrojem hluku v posuzovaném území je kolejová doprava a to tramvajová v rámci MHD na
ulicích Zenklova, Sokolovská, Na Žertvách a Českomoravská a železniční doprava na trati Praha
Holešovice – Praha Libeň a Praha hlavní nádraží – Praha Vysočany (Turnov). Pro účely oznámení není při
posuzování vlivu navrhované komunikace na akustickou situaci v území uvažována železniční doprava,
jejíž vliv na území bude zhodnocen v dokumentaci.

Samostatným problémem jsou havarijní situace. Místem havárie může být kterékoliv z míst na trase.
Nejčastějším důvodem havárie je únik kontaminujících kapalin z poškozených vozidel do prostředí.
Odpadem vzniklým v souvislosti s takovou havárií jsou použité materiály pro zachycování olejů, zemina
znečištěná ropnými látkami, směsi olejů s vodou apod. Odpad vzniklý při havárii musí být vždy
zneškodněn odbornou firmou mající oprávnění k činnosti v tomto oboru.
Shrnutí
Hodnoty produkce odpadů budou jednak vyčísleny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí
vybrané varianty trasy.
Z hlediska odpadového hospodářství je pro období výstavby významný zejména inertní odpad v podobě
přebytku vytěžené zeminy z tvarování trasy MO a to zejména ve variantě č.2 jejího návrhu (materiál
z ražby tunelu). Přebytečná zemina bude skládkována na úkor zvýšeného zatížení území z přepravy
automobilovou dopravou na lokalitu skládky a z toho vyplývajícího zatížení území hlukem a prašností.
Aby byla přepravní vzdálenost automobily co nejkratší je navrhováno využití lodní přepravy po Vltavě
(využití přístaviště na libeňské nebo holešovické straně řeky) na aktuálně určenou skládku provozovanou
v době stavby MO. Zmírňující řešení je možné hledat v podrobné optimalizaci bilance zemních prací
v dalších projektových stupních navrhované stavby.
Ostatní položky očekávaného odpadu odpovídají nárokům na obdobný typ stavby a její provozování.
Problematika nebezpečných odpadů je aktuální pouze v souvislosti s havarijními stavy přepravovaných
látek, které je nutné zmírnit organizací dopravy (vyloučení velkokapacitní přepravy materiálu
nebezpečného charakteru po MO) a havarijním plánem správce komunikace vypracovaným pro tyto
situace.

Pro odhad velikosti významnosti vlivu hluku z navrhované komunikace je uvažován rok 2015 jako cílový
stav budování komunikační sítě.
Dopravní podklady, ze kterých vycházejí akustické výpočty byly zpracovány Ústavem dopravního
inženýrství hlavního města Prahy. Matice dopravních vztahů pro období 2015 byly vygenerovány na
základě v současné době uvažovaných údajů o očekávaném rozvoji hl.m.Prahy a jeho regionu k tomuto
období (s využitím Územního plánu hl.m. Prahy a konceptu Územního plánu Pražského regionu) a na
základě předpokladů o dopravním chování obyvatel i návštěvníků města v daném horizontu. Dopravní
zátěže na MO jsou velmi výrazné - pohybují se mezi 70 000 až 116 000 vozidel za 24 hodin. Tyto dopravní
zátěže jsou v současné době na jižní spojce nebo na magistrále mezi Bulharem a Václavským náměstím.
Z tohoto důvodu jsou vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru
staveb a v chráněném venkovním prostoru staveb okolí navrhované trasy MO výrazně vyšší než jsou
hygienické limity pro dobu denní a noční.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu na MO stavba 0081 budou stanoveny na základě
zpracované hlukové studie, která bude součástí Dokumentace. Vzhledem k rozsahu území a hustotě
zástavby bylo posuzované území rozděleno na tyto části:

Problematiky ornice
Bilance ornice stavby ve svých variantách trasy nebyla v technické studii stavby řešena. Jedná se o rozdíl
mezi kubaturou skryté ornice na začátku stavby a kubatury zpětně rozprostřené ornice v rámci
vegetačních úprav na závěr stavby. Tloušťka vrstvy skrývané ornice je s ohledem na pedologické
podmínky předpokládána v mocnosti 15 – 20 cm. S ohledem na návrh trasování nové silnice v úrovni
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Tab. B.III.-7: Posuzované území
Úsek č.
1

Území
Okolí MÚK Balabenka

km
0,2 – 0,8

2

Okolí MÚK U Kříže

0,7 – 1,6

3

Bulovka

1,5 – KÚ

Popis území – ulice a jejich okolí
Na Balabence, Kovanecká, Sokolovská v okolí Balabenky,
Českomoravská (okolí Balabenky), Nad Kolčavkou,
Kolčavka, Podvinný mlýn, Na Žertvách, Kotlaska a její
okolí, zahrádky Na Kotlasce
Klihařská, Pod Labuťkou, Labuťka – zahrádky, Prosecká,
Zenklova (od Libeňského zámečku k ul. Konšelské a její
okolí), Kandertova, Primátorská, Na Rokytce,
U libeňského pivovaru, Pivovarnická,
Horovo nám.
Okolí Povltavské, zahrádky u Bulovky, Fakultní
nemocnice Bulovka, areál UK

Č. úseku

Umístění

1

Kolčavka čp. 68
Novákových čp. 976
U Balabenky e.č. 0656
Pod Labuťkou čp. 1611
Klihařská čp. 72
Na Rokytce čp. 1033
Na Rokytce čp. 1027
Horovo nám. čp. 1075
Zenklova čp. 1420
Kandertova čp. 1885
Kandertova 1608
Zenklova čp. 829
Zenklova čp. 828
Prosecká čp. 357
Prosecká čp. 190
Zahrádky nad ul.
Kandertova
Srbova čp. 360
Zenklova čp. 360
Pod Labuťkou čp. 270
Kandertova čp.
Kandertova čp.
Zahrádky u Bulovky
Krejčího čp. 388
Na Košince e.č. 019
Na Košince 502
Na Košince čp. 106
Bulovka čp. 99
FN Bulovka
Areál UK - MATFYZ

2

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru v roce 2015 a to při zachování stávajícího stavu
komunikační sítě v tomto území a s městským okruhem vybudovaným v celém rozsahu. Pro jasnější
vyjádření je jako zdroj hluku uvažována pouze automobilová doprava včetně autobusové dopravy MHD na
hlavních komunikacích v území. Není uvažována tramvajová doprava. Nárůst ekvivalentních hladin
akustického tlaku s uvažováním tramvají se výrazně projeví v ulici Zenklově, Na Žertvách, Sokolovské a
Českomoravské, kterými jsou tramvajové tratě vedeny. Nárůst oproti hodnotám uvedených v následující
tabulce je až o 10 dB i více zejména v době noční.
V lokalitách, které nejsou ovlivněny tramvajovým provozem dojde oproti stavu bez MO i k poklesu
ekvivalentních hladin akustického tlaku, což je dáno rozsáhlými protihlukovými opatřeními na vlastní
komunikaci MO a větvích mimoúrovňových křižovatek.
Tab. B.III.-8: Ekvivalentní hladiny akustického tlaku, rok 2015, bez tramvají
Č. úseku

Umístění

1

Kovanecká čp. 1431
Na Balabence čp. 1438
Kovanecká čp. 2104
Kovanecká čp. 2107
Kovanecká čp. 2110
Nad Kolčavkou čp. 778
Kotlaska čp. 815
Na Žertvách čp. 406
Na Žertvách – nový objekt
Sokolovská čp.1260
Na rozcestí čp. 1296
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Bez MO
Den
Noc
69,5
62,6
67,4
60,5
64,9
58,3
62,2
55,6
59,9
53,2
63,6
56,7
-

MO bez PHO
Den
Noc
68,1
61,3
66,2
59,2
65,3
58,3
63,4
56,3
61,8
54,6
66,7
59,7
55,5
48,3
64,6
58,5
64,0
58,0
67,1
58,5
60,3
53,3

MO s PHO
Den
Noc
58,1
50,9
58,8
51,5
61,6
54,8
59,9
52,9
59,3
52,2
63,1
56,0
56,4
49,3
65,0
58,9
63,9
58,0
66,8
58,0
59,0
51,9

3

Bez MO
Den
Noc

MO bez PHO
Den
Noc

MO s PHO
Noc
Den

59,1
60,0
66,4
68,9
61,6
62,2
65,9
68,3
65,5
64,7
71,8
69,5
72,2
-

52,1
53,0
59,4
61,9
54,5
55,0
58,6
60,9
58,2
57,4
64,4
62,1
63,4
-

65,9
60,0
60,4
71,2
74,9
67,4
67,2
66,9
70,0
68,4
66,0
71,2
67,4
68,0
68,7
56,2

57,7
53,0
53,5
64,1
67,8
60,0
59,9
59,9
63,1
61,4
59,0
64,1
60,5
61,0
61,6
49,2

63,9
60,8
61,2
67,2
59,1
63,4
59,6
63,3
69,8
56,7
58,0
70,7
67,3
69,6
64,1
46,9

64,9
67,1
59,4
57,5
68,0
60,3

62,4
65,7
56,8
54,7
64,3
57,4

68,7
69,2
68,3
65,8
69,7
63,7
61,8
75,8
68,1

61,7
62,2
61,2
58,7
62,7
56,5
54,7
68,8
61,3

68,5
61,6
69,1
62,1
61,0
53,6
55,6
48,7
56,3
49,2
48,5
41,4
47,6
40,5
59,8
52,7
59,7
52,6
Demolice
48,9
41,7
47,5
40,4
68,5
61,6
67,0
60,0

72,3
62,0
59,3
64,2
68,3

67,8
59,2
57,3
58,9
61,3

63,3
57,0
68,5
67,0

56,3
52,3
61,6
60,0

55,7
53,8
54,3
60,0
50,5
53,8
50,0
56,3
62,8
49,6
50,8
63,6
60,4
62,1
56,6
36,1
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V následujících grafech jsou porovnány ekvivalentní hladiny akustického tlaku v roce 2015 ve vybraných
bodech výpočtu bez realizace MO a s jeho realizací včetně protihlukových opatření. Vliv tramvají je
výrazný v bodech Zenklova a Zenklova-Kandertova, tj. v bodech umístěných v chráněném venkovním
prostoru staveb v ulici Zenklově. Ve vzdálenějších ulicích je vliv tramvají již menší a na ekvivalentní
hladině akustického tlaku se výrazněji neprojevuje.
.

.

Graf B.III.-1: Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku s MO a bez v roce 2015, den

Graf B.III.-1: Porovnání ekvivalentních hladin akustického tlaku s MO a bez v roce 2015, den
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 Vibrace
Na vibracích, které mohou narušovat faktory pohody a způsobovat škody na statice budov, se hlavní měrou
podílejí nákladní vozidla. Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, jsou intenzita a skladba dopravy,
rychlost pohybu dopravního proudu a stav povrchu vozovky. Velikost přenosu je pak závislá na stavbě
geologického podloží, stavební konstrukci budov a především jejich vzdálenosti od komunikace.
Ve sledovaném území jsou všechny budovy kromě objektů určených k demolicím dostatečně vzdáleny od
dálnice. Nová komunikace nebude mít z hlediska vibrací vliv na porušení statiky budov a ani nedojde
k přenosu vibrací na člověka.
V případě, že by při výstavbě tunelu ve variantě B došlo k rozpojování zemin trhavinami, je třeba provést
monitoring nejbližších objektů a posoudit je.
 Záření
Výstavbou ani provozem nebude vznikat nebezpečné radioaktivní nebo elektromagnetické záření. V případě
převozu radioaktivních látek po předmětné komunikaci tato přeprava podléhá zvláštním předpisům.

B.III.5. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE A RIZIKA HAVÁRIÍ VZHLEDEM K NAVRŽENÉMU
POUŽITÍ LÁTEK A TECHNOLOGIÍ
Stavební materiál navržený k použití (viz kap. B.II.3) ani uvažované technologické procesy spojené
s realizací stavby s sebou nenesou závažné nebezpečí vzniku havarijních stavů s významnými následky
na životní prostředí. Na povrch komunikace MO jsou navrženy živičné vozovky při jejichž výstavbě
vznikají odpady při použití kationaktivních a anionaktivních emulzí bez obsahu dehtu. Určité nebezpečí
představuje technický stav vozidel a stavebních mechanismů zúčastněných na realizaci stavby. Únik
ropných látek z poškozené stavební techniky do půdy nebo vody může havarijní situaci vyvolat.
V případě provozu na komunikaci MO je riziko havarijní situace spojeno s dopravní nehodou a
následným poškozením transportního vozidla přepravujícího látku s nebezpečnými vlastnostmi. Existuje
zde potenciální nebezpečí kontaktu této uniklé látky s vodotečí (Vltava, Rokytka).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

C.1.

VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK
DOTČENÉHO ÚZEMÍ

a) Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného užívání
Dosavadní využívání širšího zájmového území ovlivněného záměrem stavby MO je možné
charakterizovat jako území sídelního útvaru se zhruba 27 tisíci obyvateli (viz katastrální území Praha 8 Libeň a Praha 9 – Libeň) a se všemi příslušnými aspekty městské zástavby. Prioritou území je obytnost
krajiny, tj. soubor hygienických, estetických, kulturně-historických a rekreačních hodnot prostředí. Tato
funkce by měla být naplňována v souladu s ochranou přírodních složek životního prostředí a ochranou
trvalé využitelnosti obnovitelných přírodních zdrojů.
Z hlediska územně plánovací dokumentace (ÚPn) se jedná se o území s existujícími dále uvedenými
plochami hodnocenými podle využití kategorizací ÚPn:

polyfunkční území:
(obytná, smíšená, výroby a služeb, sportu a rekreace, zvláštní)
SVM
OV
OC
SVO
ZVS
SP

…
…
…
…
…
…

smíšené území městského typu
všeobecně obytné území
čistě obytné území
smíšená území obchodu a služeb
vysoké školy a vysokoškolské koleje
území sloužící sportu


monofunkční plochy:
(veřejné vybavení, technické vybavení, doprava, příroda, vodní plochy)
VVZ
VVS
ZVS
PSZ
ZN
PP
LR
IZ
VOP
DZ1

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

zdravotní a sociální péče
mateřské, základní a střední školy
vysoké školy a vysokoškolské koleje
sady a zahrady (hřbitov)
přírodní nelesní plochy
parky a parkově upravené plochy
lesní porosty
izolační zeleň
vodní plochy (řeky)
tratě a a zařízení železnice

Převládají polyfunkční plochy:
1) V jižní a východní části hodnoceného území (dle trasy MO: ZÚ = MÚK Balabenka ÷ MÚK U Kříže)
jsou plochy smíšeného území městského typu a všeobecně obytné území s územím čistě obytným.
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2) Převládající plochy v severní a západní části území (dle trasy MO: MÚK U Kříže ÷ Pelc Tyrolka =
KÚ) jsou lesní porosty, přírodní nelesní plochy zahrady a parky, smíšené území městského typu a v menší
míře i obytná území (všeobecná a čistě obytná).
Zástavba území je doplněna výše uvedenými monofunkčními plochami.
Poznámka:
Podrobný přehled ploch je uveden v mapové příloze č.F.3.

Z hlediska priorit pro trvale udržitelného užívání je pro hodnocené území městského charakteru význačné
zejména zajištění kvalitního životního prostředí pro trvale žijící obyvatele při respektování a ochraně
fragmentů původního a obnovovaného přírodního prostředí.
Předpokládané základní zásady rozvoje:
− urbanistické zásahy s dopadem na ochranu a rozšiřování ploch městské zeleně
− protipovodňová ochrana území zajišťující jeho stabilitu a územní rozvoj, včetně bezpečí sídlících
obyvatel
− snížení dopravního zatížení v místním uličním systému občanské zástavby s vlivem na bezpečí a
zdraví obyvatel
− ochrana a podpora funkčního rozvoje prvků územního systému ekologické stability
b) Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů
Úvod
Přírodní zdroje jsou složkami životního prostředí, které jsou nebo mohou být využívány k uspokojování
materiálních a kulturních potřeb člověka a společnosti. Patří sem zejména nerostné suroviny ale i velké
celky v podobě např. krajiny. Význam přírodních zdrojů je vícenásobný od hospodářské funkce až po
funkce hygienickou nebo estetickou. Znamená to, že přírodní zdroje mají svou hodnotu jíž odpovídá její
využití tj. ekonomické, ekologické, vědecko-kulturní, výchovně vzdělávací, estetické a zdravotně
rekreační.
Základní rozdělení přírodních zdrojů :
− organické a anorganické (biologické)
− vyčerpatelné (nerostné suroviny) a nevyčerpatelné (sluneční energie)
− obnovitelné a neobnovitelné (geofond)
Hodnocení zájmového území


Zájmové území záměru stavby se nachází výlučně v území městské zástavby metropolního
charakteru s nízkým stupněm zastoupení přírodních zdrojů. Tomu odpovídá jejich problematická
kvalita a většinou snížená schopnost regenerace.



V území se nevyskytují žádné v současnosti těžené surovinové zdroje tj. vyčerpatelné a
neobnovitelné přírodní zdroje. V minulosti byl masív Bílé skály využíván pro těžbu kamene kamenolom lokálního významu. Navrhovaný stavební záměr neuvažuje pro svou realizaci využívat
stavební kámen z místních zdrojů.

26

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

oznámení záměru

Poznámka:
Výjimkou je možnost případného využití rubaniny z objektu tunelu (viz varianta č.2) po předchozím
inženýrsko-geologickém vyhodnocení vhodností těžené suroviny. Uvedenou skutečnost je však než jako
těžbu možné chápat jako recyklační tendenci využití odpadní suroviny přebytečného výkopku.









Biologické přírodní zdroje v podobě zalesněných ploch a nezalesněných ploch skalních výchozů
Bílé skály mají estetické hodnoty krajinářského významu, kontrastující s okolní městskou zástavbou
celého území. Zalesněné plochy v území nemají prioritní hospodářský význam.
Lokalita Bílé skály s vyhlášeným územím přírodní památky (ZCHÚ) je cenným ekologickým
prvkem v kontextu antropogenně silně ovlivněného území. Současně je hodnocenou
antropologickou lokalitou s vědecko-kulturním významem.
Vodní toky v území reprezentované Vltavou a Rokytkou tvoří přírodní zdroje nevyčerpatelného
charakteru. Vltava pak má na rozdíl od Rokytky vedle biologického, ekologického (ÚSES) a
estetického významu ještě jakožto významný splavný tok význam hospodářský (Libeňský přístav).
Regenerační tendence je závislá na širších vazbách a změnách v povodí těchto vodních toků.
Plochy městské zeleně (parky – např. Thomayerovy sady, zahrádkářské osady – jižní svah Bílé
skály, poloostrov ve slepém vltavském rameni, Libeňský hřbitov, zahrady domovní zástavby a
dvorních objektů - např. lokalita Na Hájku aj.) jsou kultivované přírodě blízké plochy, které lze
zařadit mezi moderované přírodní zdroje s regenerací zprostředkovanou řízenou lidskou činností.
Podle svého účelu mají charakter rekreační nebo hygienický. Z krajinářského a urbanistického
hlediska jsou důležitou součástí území města.

c) Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností na uvedené environmentální
charakteristiky
Schopnost životního prostředí snášet zátěž je vedle ekologické stability území charakterizována výčtem
oblastí a lokalit s přírodně zachovalými podmínkami a podmínkami legislativně podpořenými pro zvýšení
ochrany přírody a krajiny.

C.1.1. Územní systém ekologické stability krajiny
Územní systém ekologické stability krajiny je zákonem 114/1992 Sb. o ochraně přírody definován jako
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které
udržují přírodní rovnováhu. Prvky územního systému ekologické stability rozlišujeme podle významu na
místní, regionální a nadregionální. Z hlediska prostorového a funkčního vymezení jsou prvky ÚSES
děleny na biocentra a biokoridory.

Tab. C.1:
Kód /
pořadové
číslo

Přehled prvků ÚSES v zájmovém území
Místní název

Kategorie
prvku
ÚSES

Druh
plochy

L4 / 255

Rokytka I

LBK

EVLS

-

L3 / 254

Vysočanské
svahy

LBK

EVKP

-

L3, L4 /
250

Pod Dlážděnkou

LBK

EVLS

L2 / 156

Libeňský ostrov

LBC

-

L1 / 155

Thomayerovy
sady

LBC

EVKP

L2 / 82

Podvinný mlýn

LBC

EVKP

L1 / 81

Bílá skála

LBC

EVKP

L1 / 77

Prosecká

LBC

EVKP

R2 / 20

Rohanský ostrov

RBC

-

N4 / 4

Vltava

NBK

EVKC

I5 / 327

Povltavská

IP

EVKP

I5 / 328

Prosecké skály

IP

EVKP

Legenda :
NBK - nadregionální biokoridor
RBC - regionální biocentrum
IP - interakční prvek
LBK - lokální biokoridor
LBC - lokální biocentrum

ENVISYSTEM s.r.o.

EVKC – ekologicky významný krajinný celek
EVLS – ekologicky významné liniové společenstvo
EVKP – ekologicky významný krajinný prvek
V1 - MO varianta č.1
V2 - MO varianta č.2

Statut
ochrany

Poloha a míra narušení prvku
LBK směřující z východu se kříží s V1
a V2, následně je v délce 480 m
v souběhu s V1 a V2. Poté pokračuje
směrem na jih.
LBK 590 m vzdálen severovýchodně od
V1 a V2 . Nepředpokládá se narušení.

část plochy
v přír. parku LBK 350 m vzdálen severozápadně od
Draháň - V1 a V2. Nepředpokládá se narušení
Troja
LBC 200 m vzdálen jihozápadně od V1
a V2 . Nepředpokládá se narušení
LBC 70 m vzdálen jižně od V1 a V2.
Nepředpokládá se narušení
LBC 510 m vzdálen východně od V1 a
V2 . Nepředpokládá se narušení
většina
Trasa V1 v pobřežním pásu je
plochy
v územním střetu dl. úseku cca 450 m.
přírodní
Trasa V2 je ve střetu s plochou LBC
památka v místě západ. portálu tunelu.
LBC 360 m vzdálen cca 400 m
severovýchodně od V1 a V2.
Nepředpokládá se narušení.
RBC 910 m vzdálen jižně od V1 a V2 .
Nepředpokládá se narušení
NBK směřující ze západu je v délce 1
120 m v souběhu s V1 a V2. Střet
s ochrannou zónou NBK a střet
s břehovým pásem NBK v dl. úseku
cca 1100 m.
IP v se nachází téměř v souběhu s V1 a
V2 v dl cca 150 m. Nepředpokládá se
narušení.
část plochy
IP 500 m vzdálen severně od V1 a V2 .
přírodní
Nepředpokládá se narušení
památka
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Významné prvky ÚSES v posuzovaném území
V posuzovaném území byly identifikovány následující lokality:

Nadregionální biokoridor Vltavy K59
Páteří ÚSES v širším území je nadregionální biokoridor Vltavy K 59 (v kontaktu s řešeným územím
N
4/4 - 52,7345 ha). Nadregionální biokoridor má vymezenu osu vodní a nivní a ochrannou zónu. Hlavním
řečištěm Vltavy prochází osa vodní, po pravém břehu souběžně osa nivní. Nivní část sleduje břehy Vltavy
– ve zúžených částech údolí břehy a navazující pás v dosahu kolísání hladiny, v rozšířených částech údolí
břehy a úseky historické nivy. Biokoridor zahrnuje vlastní tok Vltavy, oba břehy s břehovými porosty,
část ostrova Štvanice a přilehlé svahy na pravém břehu v severnější části území se společenstvy sušší
hydrické řady. Součástí NBK jsou skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné
prvky, chráněná území, kostra ekologické stability a všechny přírodní a přírodě blízké ekosystémy, které
jsou lokalizovány v ochranné zóně biokoridoru. Jejich důslednou ochranou se podporuje tzv. koridorový
efekt. Hranice ochranné zóny v řešeném území je přizpůsobena navrhovaným změnám funkčního využití
území, změna se týká dílčí části mezi Pobřežní komunikací a ulicí Voctářovou. Součástí ochranné zóny
jsou plochy pro sport, plochy sloužící oddechu a přístavy a přístaviště vyjmuté z osy NBK.

Lokální biokoridor Rokytka I - L4/255
Pravostranný přítok Vltavy. Silně regulovaný tok Rokytky opevněný kamennou dlažbou. V oblasti Libně
mnohde chybí doprovodné porosty, v oblasti Vysočan a Hloubětína je většinou přítomno oboustranné
stromořadí s podrostem keřů. Ve Vysočanech Rokytka prochází zahrádkovou kolonií, v Hrdlořezích a
Starých Kyjích mezi zahradami u obytných domů. Součástí koridoru jsou úzké parčíky podél toku v ulici
Na Rokytce, dále zakrytá část na Elznicově náměstí s parkovou úpravou a úsek při hranici Českých
loděnic a Thomayerových sadů, kde protéká regulovaným a směrově upraveným korytem s betonovými
zdmi a vydlážděným dnem s kynetou. Vzhledem k regulaci toku a k průchodu zastavěným územím je
biokoridor omezeně funkční.

Interakční prvek Povltavská I5/327
Hřbitov, rozptýlená lesní vegetace v jeho okolí. Není na LPF.

oznámení záměru

charakteristika území ve vztahu k hlavnímu motivu ochrany:
Území druhově chudé s xerotermní vegetací na stanovištích kyselých ordovických křemenců, se
zachovalými zbytky kyselé teplomilné doubravy Viscaris – Quercetum. Ostatní přirozená společenstva
jsou jen ve fragmentech.
hlavní motiv ochrany:
Jedná se o krajinotvorný prvek skalnatého údolí Vltavy. V zářezu trati a v lomech jsou odkryty horniny
ordovického stáří. Jde o stratotyp libeňského souvrství a opěrný profil letenských souvrství.
Paleontologická lokalita a lokalita některých teplomilých druhů rostlin.
cíl ochrany:
Výskyt některých druhů fosilních organismů, v horní partii skal se vyskytují travinná acidofilní skalní
stepní společenstva.
ostatní charakteristika:
Území bez hospodářského využití, značně narušeno lomy a stavbou železnice. Kromě teplomilné
doubravy jsou přirozená společenstva zachována jen ve fragmentech. Stanoviště mají často poloruderální
charakter.
V širším zájmovém území mimo přímý střet se nacházejí následující zvláště chráněná území:
− PP Okrouhlík … lokalizace cca 700 m severně od MO
− PP Prosecké skály … lokalizace cca 900 m východně od MO
− PP Jabloňka … lokalizace cca 550 m severozápadně od MO

C.1.3. Území přírodních parků
Zájmové území záměru stavby MO není v územním střetu s žádným územím se statutem přírodního
parku.
V širším hodnoceném území se nachází Přírodní park Draháň - Trója, který je nejbližším územím tohoto
typu ochrany. Okraj parku se nachází cca 400 m západně od MÚK Pelc Tyrolka.


Lokální biocentrum Thomayerovy sady - L1/155
Park přírodního charakteru u soutoku Vltavy s Rokytkou.
C.1.4. Významné krajinné prvky
C.1.2. Zvláště chráněná území
V zájmovém území je navrhovanou stavbou je územně dotčeno jediné zvláště chráněné území dle § 14
zákona č. 460/2004 Sb.
název: Bílá skála
kategorie: Přírodní památka (PP)
katastrální území : Praha 8 – Libeň
celková plocha: 7,65 ha

ENVISYSTEM s.r.o.

Významné krajinné prvky dle § 3 zákona č.460/2004 Sb. nacházející se v zájmovém:
− vodní tok Vltavy a vodní tok Rokytky
− údolní nivy Vltavy a Rokytky
− lesy s mimoprodukční funkcí (dle kategorizace: lesy zvláštního určení podle § 8 zákona č.289/1995
Sb. lesní zákon)
Významné krajinné prvky dle § 6 zákona č.460/2004 Sb. nejsou registrované v zájmovém území záměru
stavby. Nejbližší VKP je Čertův vršek a nachází se v katastrálním území Praha 8 – Libeň ve vzdálenosti
cca 700 m od trasy MO.

29

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

C.1.5. Území registrované dle Natura 2000
V zájmovém území navrhované stavby reprezentované katastrálním území Praha 8 – Libeň a Praha 9 –
Libeň se nenachází žádná evropsky významná lokalita dle § 45 a) zákona č. 460/204 Sb.

oznámení záměru

smíšené území městského typu, obchodu a služeb (s podílem bydlení 10–70 %) – rozvolněná zástavba
městského typu (2–6 nadzem.podlaží)

Ptačí oblast
Navrhovaným záměrem stavby není územně ani jinak dotčená žádná ptačí oblast dle § 45 e) zákona č.
460/204 Sb.

− lokalita ulic: Na Rokytce a Pivovarnická
smíšené území městského typu, obchodu a služeb (s podílem bydlení 10–70 %) – rozvolněná zástavba
městského typu (2–6 nadzem.podlaží)
obytné území (s podílem bydlení 50–100 %) - rodinné domy, viladomy, činž. vily a domy – rozvolněná
zástavba městského typu (2–6 nadzem.podlaží)

C.1.6. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

− lokalita ulic: Sokolovská a Českomoravská
smíšené území městského typu, obchodu a služeb (s podílem bydlení 10–70 %) – kompaktní zástavba
městského typu (4–8 nadzem.podlaží) a výškové domy

Památkově chráněnými stávajícími plochami s ochranou nacházejících se v širším území stavby MO - bez
přímého prostorového kontaktu - jsou areál zámečku Rokoska a areál Libeňského zámku
s hospodářskými budovami, sokolovnou, objektem gymnázia a kostelem sv. Vojtěcha.

C.1.8. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)

Plochami navrženými k vyhlášení památkové zóny - bez přímého prostorového kontaktu s MO - jsou
oblast Thomayerových sadů a přilehlého pásma zeleně podél ulice U Českých loděnic. Druhým územím
je pak oblast staré zástavby Libně (tj. zhruba území ulic Zenkolova, Na Rokytce, Světová, Kotlaska, nám.
Dr.V. Holého).
V území se nevyskytují registrované lokality archeologického významu. Přehled historicky a
architektonicky významných staveb je uveden v kapitole C.2.8.
Celkově lze zájmové území stavby charakterizovat z hlediska historického a kulturního významu jako
území bez významově mimořádných památek přímo nebo nepřímo dotčených navrhovanou stavbou MO.

Celkové zátěž území z hlediska negativních vlivů na zde existující životní prostředí odpovídá
v základních ukazatelích zátěži jiných částí centrální Prahy.
V území se nevyskytují významné průmyslové podniky nicméně se jedná o území dopravně silně zatížené
a navíc je toto území dnes dopravně přetěžováno nedokončeným dopravním silničním systémem mezi
křižovatkami Na Kříži a Balabenka. Dopravní zatížení území zesiluje situování železničních tratí (TÚ
0901 Praha hl.n. – Turnov, TÚ 0791 Praha Libeň – Praha Holešovice).
Staré ekologické zátěže
V pruhu dotčeného území vytyčeného trasou navrhované komunikace MO jsou dále uvedené evidované
lokality starých ekologických zátěží (skládky, průmyslové areály, místa ekologických havárií, aj.), které
by bylo třeba sanovat v rámci realizace připravované stavby MO.

C.1.7. Území hustě zalidněná
Stávající zástavba
Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba je součástí hlavního dopravního systému centrální části Prahy
řešící místní dopravní situaci nachází se nevyhnutelně v hustě zalidněném území Městských částí Praha 8
a Praha 9 (kat. území Libeň).
Hlavním problémem navrhované stavby je soulad stávající většinou občanské zástavby s nově
implantovaným vysokokapacitním dopravním systémem. Městská zástavba se stávajícím systémem uliční
sítě reprezentovaná převážně objekty z 19 a první poloviny 20 století poskytuje jen malé prostorové
možnosti pro rozvinutí trasy MO. Proto jsou v jednotlivých technických variantách trasy řešeny návrhy
s využitím prvků tunelu nebo půdorysného překryvu jednotlivých směrových větví komunikace MO.
Přesto se trasa navrhované MO v některých úsecích nepříznivě přibližuje k stávající zástavbě.
Trasa navrhované stavby komunikace MO sleduje koridor následujících stávajících ulic a náměstí:
náměstí Na Balabence, Čuprova ul., Povltavská ul.
Plánovaná zástavba
Z hlediska plánované výstavby v zájmovém území (návrh do roku 2010 dle ÚPn) se v sousedství trasy
komunikace MO plánuje výstavba v následujících lokalitách:
− lokalita ulic: Povltavská, U Meteoru a Zenklova
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Tab. C.3:
Identif.
číslo
zátěže
8 – 079

8 - 018

8 - 019
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Základní charakteristika starých ekologických zátěží - v území trasy variant 1 a 2
Lokalizace a popis zátěže
Vzdálenost 110 m kolmo na osu MO ve
staničení 0,206 km. Přibližně 20 m severně
od ulice Na Žertvách.
Skládka stavebního a komunálního odpadu.
Vzdálenost 100 m kolmo na osu MO ve
staničení 0,971 km. V blízkosti ulice
Hejtmánkova.
Stavební suť a komunální odpad ve
zdevastovaném domě a jeho okolí.
Vzdálenost 62 m kolmo na osu MO ve
staničení 1,057 km. V blízkosti ulice
Prosecká.
Divoká skládka vedle činžovního domu mezi
keři a stromy.

Plocha
zátěže
[m2]

Celkový
Kategorie
objem zátěže
odpadu
[m3]

100

10

Z

50

20

Z

40

5

Z

-

-

O

8 - 059

Vzdálenost 32 m kolmo na osu MO ve
staničení 1,294 km. V ulici Primátorská.

-

-

O

10

8

Z

0

0

N

150

400

N

8 - 073

8 – 006

8 - 004
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Plocha
zátěže
[m2]

Lokalizace a popis zátěže
Vzdálenost 48 m kolmo na osu MO ve
staničení 2,920 km. Přibližně 30m jižně od
ulice Povltavská.
Stromový a keřový porost těsně přiléhající
k devastované budově jižně od Matematickofyzikální fakulty University Karlovy. U
devastovaného objektu divoká skládka.
Vzdálenost 100 m kolmo na osu MO ve
staničení 3,257 km. Přibližně 15 m západně
od Mostu Barikádníků.
Skládka posypových solí umístěna přímo v
náplavce, resp. cestě podél Vltavy v místě
mostu Barikádníků na pravém břehu Vltavy.

Celkový
Kategorie
objem zátěže
odpadu
[m3]

70

50

Z

10

3

Z

Legenda :

8 - 056

8 - 009

8 - 072

8 - 078

Na trase MO ve staničení 1,232 km.
V blízkosti ulice Povltavská.

Vzdálenost 58 m kolmo na osu MO ve
staničení 1,492 km. V blízkosti ulice
Kandertova.
Stavební odpad a odpad z demolice vozovky
na okraji ulice.
Vzdálenost 86 m kolmo na osu MO ve
staničení 1,742 km. Přibližně 150 m západně
od ulice Povltavská.
Komplex výrobních hal, skladů a kanceláří.
Vzdálenost 24 m kolmo na osu MO ve
staničení 1,870 km. Přibližně 20 m západně
od ulice Povltavská.
Komplex skladů výrobních hal,
průmyslových a kancelářských objektů,
skládka různého odpadu včetně autovraků.
Vzdálenost 60 m kolmo na osu MO ve
staničení 2,123 km. V blízkosti ulice
Povltavská.
Skládka domovního odpadu a stavební sutě.

Identif.
číslo
zátěže

O … ostatní odpad
Z … zvláštní odpad

N … zvlášť nebezpečný odpad

Poznámka:
Podkladem pro uvedenou tabulku jsou data z inventarizace provedené v roce 1994. Mapy zátěží jsou datovány
rokem 1999 svého vzniku. V uvedeném hodnocení je proto použito dnes již neplatného začlenění odpadů do
kategorie „Z“ zvláštní odpad. Zátěže tohoto typu odpadu bude třeba v rámci průzkumných prací před zahájením
stavby prověřit (nebezpečné vlastnosti) se zařazením odpovídajícím platné legislativě v oblasti odpadů.
Mapový zákres lokalit starých ekologických zátěží bude dokladován „dokumentaci“ tj. v druhé etapě posuzování
EIA.

C. 2. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA STAVU SLOŽEK ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ, KTERÉ BUDOU PRAVDĚPODOBNĚ VÝZNAMNĚ
OVLIVNĚNY
C.2.1. Ovzduší a klimatické poměry
C.2.1.1. Klimatické faktory a rozptylové podmínky

6

5

Z

Klimatologické charakteristiky v zájmovém území jsou ovlivňovány především celkovou konfigurací
terénu a konfigurací zástavby. Hodnocený úseku městského okruhu se nachází v údolí, které je tvořeno
meandrem Vltavy a navazujícím tokem Rokytky. Celé údolí je orientováno ve směru západ – východ.
Nadmořská výška hodnoceného úseku komunikace se pohybuje v rozmezí 180 – 200 m n. m., okolní
vyvýšeniny dosahují až 290 m n. m.
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Proudění vzduchu
Ze všech klimatických faktorů je tvarem reliéfu krajiny nejvíce ovlivněn směr a rychlost proudění. Údolí,
kterým městský okruh prochází, výrazně stáčí směr původního nabíhající proudění, tyto prostorové
změny se v území vyskytují obecně při libovolném vertikálním teplotním zvrstvení a je třeba je mít na
zřeteli při posuzování vlivu místních rozptylových podmínek.
Obdobně i rychlost proudění je v tomto typu území obecně výrazně proměnlivým prvkem. Území, která
při jednom nabíhajícím proudění leží v závětří a vykazují minimální hodnoty rychlosti větru, se mohou
při proudění z jiného směru nalézat v topograficky zesíleném proudění v údolí a rychlosti proudění
mohou dosahovat velice vysokých hodnot. Pokud je nabíhající proudění rovnoběžné s osou údolí, potom
je tímto terénním útvarem zesilováno, pokud je kolmé k ose údolí, potom je zeslabováno.
Pro charakteristiku proudění vzduchu lze využít větrné růžice, které byly zpracovány v rámci projektu
„Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy. Každá růžice je rozdělena na šestnáct
základních směrů proudění (S, SSV, SV, ...), tři třídy rychlosti větru (1.7, 5.0 a 11.0 m.s-1) a pět tříd
stability. V tabulkách 1.1. – 1.3. jsou uvedeny celkem tři větrné růžice, kterými je možné charakterizovat
proudění v okolí plánované výstavby.
Pro vyhodnocení rozptylových podmínek (zejména s ohledem na znečištění ovzduší z automobilové
dopravy) je nejvýznamnější proudění v přízemní vrstvě 10 m nad terénem. Na základě příslušných větrný
růžic (tab.C.3.) je možné konstatovat, že:





v zájmovém území obecně převládá proudění ze západu (pro vyšší rychlosti větru) a z východu (pro
nižší rychlosti větru)
četnost výskytu stabilního a velmi stabilního zvrstvení (inverze) dosahuje cca 17 %
průměrná roční rychlost větru se v dané lokalitě pohybuje okolo 2,8 m.s-1
výskyt nízkých rychlostí větru je v hodnoceném území poměrně častý. Četnost případů s bezvětřím
(CALM) se během roku pohybuje v rozmezí 5 – 10 %, výskyt případů s prouděním o třídní
rychlosti
1,7 m.s-1 (bez bezvětří) lze očekávat v 55 - 63 % roku

oznámení záměru

postupně prohřívá a přízemní inverze se rozpouští. Radiační inverze vznikají obvykle při malé oblačnosti
a relativně slabém proudění vzduchu, zejména v období srpen – říjen.
Posuzovaná lokalita se nachází v oblasti, kde lze očekávat četnější výskyt přízemních radiačních inverzí.
S ohledem na topografii území lze charakteristickou výšku údolní radiační inverze pro údolí Rokytky
odhadnout hodnotou cca 20 – 25 metrů nad dnem údolí. S radiačními inverzemi bývá často spojen výskyt
mlhy. Na základě výsledků dlouhodobých pozorování výskytu mlh na území Prahy lze odhadnout, že
radiační inverze se v hodnocené lokalitě budou v teplé polovině roku budou vyskytovat nejvýše v 5 %
dnů, v chladné polovině roku asi 10 % dnů.
Budou-li se radiační inverze vyskytovat v řadě dní za sebou, délka jejich trvání v následných dnech
zpravidla postupně poroste, bude se zvyšovat jejich intenzita i jejich vertikální mohutnost. V chladné
polovině roku může dojít i k situacím, kdy se inverze během dne vůbec nerozpustí.

Tab. C.4:

Větrné růžice v zájmovém území
TR*

-1

SSV SV VSV

V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

Calm součet

m.s
1,7

3,90 2,99 2,05 4,88 7,72 4,75 1,78 2,51 3,25 3,86 4,47 3,76 3,05 3,00 2,95 3,43

12,03

70,38

5,0

0,75 0,41 0,06 0,85 1,66 1,55 1,44 0,94 0,43 1,46 2,47 4,39 6,32 3,60 0,88 0,82

0,00

28,03

11,0 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,52 0,39 0,25 0,12

0,00

1,59

12,03

100,00

Σ

S

Pelc Tyrolka

4,65 3,41 2,12 5,74 9,39 6,31 3,22 3,45 3,68 5,32 6,94 8,41 9,89 6,99 4,08 4,37
TR
-1

5,40

67,29

Teplotní inverze a lokální termické cirkulace

5,0

1,25 0,63 0,02 0,73 1,44 1,75 2,05 1,31 0,56 1,33 2,11 4,18 6,25 3,86 1,46 1,36

0,00

30,29

Rozptyl znečišťujících látek je rovněž výrazně ovlivňován vertikální teplotní strukturou nejspodnějších
vrstev atmosféry. Pokud teplota s výškou klesá (labilní teplotní zvrstvení), podmínky pro rozptyl
znečištění z přízemních zdrojů jsou zpravidla dostatečně dobré. Pokud se však teplotní zvrstvení
stabilizuje, případně vznikají teplotní inverze (kdy je teplota vzduchu ve vyšších hladinách vyšší než
teplota v hladinách spodních) rozptylovací schopnost atmosféry značně klesá a znečišťující látky se
„hromadí“ prakticky v místě svého vzniku.

11,0 0,07 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,23 0,45 0,55 0,64 0,35

0,00

2,42

5,40

100,00

Z lokálního hlediska jsou významné rovněž tzv. přízemní radiační inverze. Ty mohou obecně vznikat po
západu Slunce, kdy svahy kopců začínají dlouhovlnně vyzařovat svoji energii, kterou v průběhu dne
krátkovlnným ohřevem získaly. Od ochlazovaného zemského povrchu se ochlazují i přilehlé vrstvy
vzduchu. Těžší, chladný vzduch stéká po úbočí do údolí, kde se postupně ukládá, což přispívá k dalšímu
prochlazování nejspodnější vrstvy vzduchu. Během noci inverze zpravidla mohutní a trvá obvykle až do
ranních či dopoledních hodin následujícího dne, kdy se zemský povrch působením slunečního záření
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V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

Calm součet

5,94 4,80 3,63 4,24 4,85 3,97 3,11 2,85 2,57 3,40 4,19 3,71 3,22 3,32 3,40 4,69

Na základě údajů z větrných růžic je možné v hodnoceném území očekávat výskyt inverzních situací (I. a
II. třída stability) cca v 17 % roční doby.

SSV SV VSV

okolí ulic Povltavská, Zenklova

m.s
1,7

Σ

S

*

7,26 5,48 3,66 4,98 6,30 5,73 5,17 4,17 3,13 4,74 6,31 8,12 9,92 7,73 5,50 6,40
TR
-1

SSV SV VSV

Balabenka, okolí Čuprovy
V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

Calm součet

m.s
1,7

2,75 2,19 1,64 5,04 8,44 5,46 2,48 2,50 2,54 2,95 3,37 3,70 4,05 2,97 1,91 2,33

8,19

62,51

5,0

0,97 0,74 0,54 1,76 3,00 1,54 0,09 0,19 0,28 1,24 2,20 5,86 9,50 5,25 1,00 0,99

0,00

35,15

11,0 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 1,12 0,57 0,00 0,00

0,00

2,34

8,19

100,00

Σ

S

*

3,72 2,93 2,18 6,82 11,5 7,02 2,57 2,69 2,82 4,19 5,57 10,1 14,6 8,79 2,91 3,32

Poznámka:

*) Třídní rychlost větru
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Vliv městské zástavby na rozptyl znečišťujících látek
V posuzované oblasti se vyskytuje poměrně různorodá zástavba a z tohoto důvodu je nutno rovněž
uvažovat deformace proudění vznikající při obtékání budov či skupinové zástavby. Celkový je možné
obytnou zástavbu považovat (z hlediska vlivu na rozptyl znečištění) za faktor poměrně nepříznivý. Může
zde docházet k situacím, kdy výměna přízemních vrstev vzduchu (mezi domy či bloky domů) s vrstvami
nad střechami domů bude v důsledku konfigurace zástavby značně omezená.
S ohledem na převládající směry proudění v území, orientaci hlavních komunikací a lokální parametry
zástavby lze však předpokládat místně rozdílnou úroveň provětrávání ulic. Obecně příznivější
předpoklady lepšího provětrávání budou např. v ulici Povltavská, méně provětrávané budou většinou
úzké kolmé ulice.
Celkové klimatologické hodnocení
Pro hodnocení dopadů staveb na ŽP je vhodné mít k dispozici alespoň základní souborné klimatologické
hodnocení území. Toto hodnocení bylo zpracováno v rámci návrhu Územního plánu hlavního města
Prahy v r. 1996 a zohledňuje následující základní fyzikálně-klimatologická hlediska:





přirozené rozptylové podmínky
teplota v území, včetně jejího vertikálního rozložení
účinky slunečního záření
ochrana před nadměrně silným větrem a doprovodnými klimatickými faktory (nárazovitost větru,
zvýšená prašnost, přívalové deště apod.)
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Limity pro ochranu zdraví (dle Nařízení vlády č. 350/2002 Sb.)

Tab. C.5:

Znečišťující příměs

oxid siřičitý
oxid
dusičitý
susp. částice
PM10 –I.
etapa
susp. částice
PM10 –II.
etapa
oxid
uhelnatý
benzen

Výsledkem hodnocení je tzv. mapa bonity charakteristického městského klimatu, která charakterizuje
kvalitu klimatu na území Prahy v pěti kategoriích jako velmi dobré, dobré, přijatelné, zhoršené a špatné.
Většinu posuzované lokality lze zařadit do kategorie špatného charakteristického klimatu. Jedná se
zejména o část přilehlou k toku Vltavy, oblast mezi křižovatkou ulic Povltavská a Čuprova a náměstím
Na Balabence pak lze zařadit do kategorie zhoršeného charakteristického klimatu. Obdobná situace je
však typická pro celé údolí Vltavy a většinu jejích přítoků.
C.2.1.2. Kvalita ovzduší
Imisní limity
Vyhodnocení kvality ovzduší je provedeno ve vztahu k imisním limitům, které určují přípustnou úroveň
znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády ČR č.
350/2002 Sb. Pro každou látku je stanoveno, ve kterém roce má být dosaženo imisního limitu. Pro období
před předpokládaným dosažením limitu jsou pak stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou
část může být imisní limit překročen v daném kalendářním roce. Meze tolerance se lineárně snižují až
k nulové hodnotě. Výše imisních limitů, stanovených z hlediska ochrany zdraví obyvatel jsou uvedeny v
tabulce C.4.
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ozón
amoniak
olovo
kadmium
arsen
nikl
rtuť
benzo
(a)pyren

Časový
interval

Limitní
hodnota

Termín
splnění
limitu

Limit zvýšený
o mez tolerance
pro r. 2004 *

kalendářní rok
24 hod
1 hod
kalendářní rok
1 hod
kalendářní rok

50 µg.m-3
125 µg.m-3
350 µg.m-3
40 µg.m-3
200 µg.m-3
40 µg.m-3

2002
2002
2005
2010
2010
2005

50 µg.m-3
125 µg.m-3
380 µg.m-3
52 µg.m-3
260 µg.m-3
41,6 µg.m-3

Maximální
tolerovaný počet
překročení
za rok
3
24
18
-

24 hod

50 µg.m-3

2005

55 µg.m-3

35

kalendářní rok

20 µg.m-3

2010

-

-

24 hod

50 µg.m-3

2010

-

7

10 000
µg.m-3

2005

11 700 µg.m-3

0

5 µg.m-3

2010

8,75 µg.m-3

-

120 µg.m-3

2010

120 µg.m-3

25, v průměru
za 3 roky

100 µg.m-3
500 ng.m-3
5 ng.m-3
6 ng.m-3
20 ng.m-3
50 ng.m-3

2005
2005
2005
2010
2010
2010

120 µg.m-3
600 ng.m-3
6 ng.m-3
10,5 ng.m-3
32 ng.m-3
50 ng.m-3

-

1 ng.m-3

2010

7 ng.m-3

-

maximální
denní 8hod.
klouzavý
průměr
kalendářní rok
maximální
denní 8hod.
klouzavý
průměr
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok
kalendářní rok

Poznámka:
*) Mez tolerance je procento imisního limitu, nebo část jeho absolutní hodnoty, o které může být imisní limit
překročen, tato hodnota se pravidelně v po sobě následujících rocích snižuje až k nulové hodnotě.

33

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

oznámení záměru

Současný stav kvality ovzduší v zájmovém území
Při hodnocení kvality ovzduší na území Prahy je možné vycházet ze dvou základních pramenů, a to buď z
dat imisního monitoringu (měřicí stanice), nebo z výstupů modelových výpočtů, které jsou pro celou
Prahu aktualizovány ve dvouletých cyklech.
Z měřicích stanic se v nebližším okolí hodnocené stavby se nachází pouze stanice Sokolovská,
spravovaná ZÚ Praha. Jedná se o stanici zaměřenou na sledování koncentrací těžkých kovů, které však
nepatří mezi charakteristické znečišťující látky z automobilové dopravy. Z relevantních polutantů (NO2,
CO, PM10, organické látky) jsou zde za rok 2004 vykázány pouze koncentrace oxidu dusičitého.
V širším okolí řešeného území se dále nacházejí stanice AIM Kobylisy a Vysočany, provozované Českým
hydrometeorologickým ústavem. Tyto stanice jsou však již v poměrně velké vzdálenosti a nejsou tedy
dostatečně reprezentativní; pro ilustraci imisní zátěže v širším okolí jsou nicméně v následujícím přehledu
uvedeny naměřené hodnoty ze všech tří stanic. Koncentrace benzenu a polycyklických aromatických
uhlovodíků se v okolí hodnocené oblasti neměří (nejbližší stanice jsou Náměstí Republiky a Šrobárova).
Tab. C.6:

Naměřené koncentrace znečišťujících látek na stanici Kobylisy a porovnání
s imisními limity pro ochranu zdraví

Znečišťující látka
NO2
PM10
SO2

Doba
průměrování

Limit pro rok
2004 (µg.m-3)

Kalendářní rok

52

1 hod

Naměřené koncentrace (µg.m-3)
Sokolovská
Kobylisy
Vysočany
50,8*

28,2

39,4*

260

104,6

97,2

Kalendářní rok

41,6

37,0

34,7*

24 hod

55

61,9

47,9

Kalendářní rok

50

5,1

5,3*

1 hod

380

43,7

37,5

Poznámka:
*) Pro stanovení ročního průměru nebyl dostatečný počet měření, průměr byl vypočten z dostupných
denních hodnot.

U krátkodobých imisních hodnot (1-hod, 24-hod) je uvedena vždy nejvyšší hodnota, která již nesmí být
podle legislativy překročena – viz tab. C.5. Tj. pokud je např. u hodinových koncentrací NO2 tolerováno
18 překročení během roku, je uvedena 19. nejvyšší koncentrace.
Jak je patrné z měřených hodnot, dosahují průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého na stanici
Kobylisy úrovně 55 % imisního limitu. Na stanicích AIM Vysočany a ZÚ Sokolovská nebyl k dispozici
dostatečný počet měření pro stanovení ročního průměru, z dostupných dat však vyplývá, že v blízkosti
nejvíce zatížených komunikací (Sokolovská) se hodnoty mohou blížit limitu pro rok 2004. Maximální
hodinové koncentrace NO2 pak dosahovaly přibližně 40 % imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 dosahovaly v roce 2004 85 - 90 %
imisního limitu. V případě denních koncentrací byl limit překročen na stanici Kobylisy.
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U oxidu siřičitého se průměrné roční koncentrace pohybují na úrovni 10 % imisního limitu, maximální
hodinové koncentrace pak necelých 10 - 12 % imisního limitu.
Současnou úroveň znečištění ovzduší v okolí plánované výstavby je možné posoudit také na podkladu
projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy“, který zpracoval Ateliér
ekologických modelů v roce 2004. V rámci tohoto projektu byla hodnocena kvalita ovzduší ve více než
8 000 referenčních bodech, do modelových výpočtů vstupovalo více než 7 500 zdrojů znečišťování
ovzduší.
Modelové výpočty jsou k dispozici pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a suspendované
částice frakce PM10. V případě PM10 byly do výpočtu zahrnuty kromě primární prašnosti také prašnost z
dopravy a sekundární prašnost z volných ploch, způsobená větrem a lidskou činností. Podrobněji jsou
v dalším textu hodnoceny vybrané imisní charakteristiky, pro které je stanoven imisní limit.
Referenční body pro výpočet imisních charakteristik se nachází v pravidelné trojúhelníkové síti s krokem
300 metrů.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, je možné v současné době očekávat na trase plánované
komunikace nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v okolí napojení ulice
Povltavská na most Barikádníků. V tomto případě se jedná zejména o vliv hustého automobilového
provozu na mostě a na navazující ulici V Holešovičkách. V této lokalitě je možné očekávat hodnoty
překračující 40 µg.m-3. Dále směrem podél ulice Povltavská ke křižovatce s ulicí Čuprovou byly
vypočteny hodnoty v rozmezí 28 – 40 µg.m-3, ve východní části hodnoceného úseku (křižovatka ulic
Povltavská a Čuprova a také náměstí Na Balabence) pak nejvýše okolo 35 µg.m-3. Překročení imisního
limitu nebylo vypočteno v žádné části trasy hodnocené komunikace.
Nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly vypočteny jak v okolí
napojení Povltavské ulice na most Barikádníků, tak i v blízkosti křižovatky. V obou těchto lokalitách
mohou hodnoty dosáhnout 300 µg.m-3. V ostatních úsecích ulice Povltavské lze očekávat koncentrace v
rozmezí od 130 µg.m-3 do 300 µg.m-3, v blízkosti Čuprovy ulice a v okolí náměstí Na Balabence byly
vypočteny hodnoty 180 – 300 µg.m-3. Překročení imisního limitu je tedy možné očekávat pouze lokálně,
ve dvou výše zmíněných místech.
Při interpretaci vypočtených hodnot maximálních hodinových koncentrací je však nutno brát v úvahu, že
se jedná o modelové hodnoty, stanovené za předpokladu souhry nejhorších rozptylových a emisních
podmínek. 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.
Průměrné roční koncentrace benzenu se podél hodnocené trasy pohybují v rozmezí 1,5 – 2,3 µg.m-3.
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v blízkosti křižovatky ulic Povltavská a Čuprova, kde se pohybují nad
hranicí 2 µg.m-3. Více než 2 µg.m-3 byly vypočteny také v místě napojení ulice Povltavské na most
Barikádníků. Podél ulice Čuprovy v úseku od křižovatky s Povltavskou ulicí po náměstí Na Balabence se
pohybují hodnoty zpravidla v rozmezí 1,6 – 2 µg.m-3. Nikde v trase plánované komunikace nebylo
vypočteno překročení imisního limitu.
V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 je možné očekávat
nejvyšší hodnoty v místě napojení Povltavské ulice na most Barikádníků, kde byly vypočteny hodnoty
mírně překračující 50 µg.m-3. Podél Povltavské ulice v blízkosti křižovatky s ulicí Čuprovou lze očekávat
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hodnoty 40 až 45 µg.m-3. V ostatních úsecích Povltavské ulice se koncentrace pohybují nejčastěji v
intervalu 30 – 35 µg.m-3. Podél Čuprovy ulice byly vypočteny hodnoty od 35 µg.m-3 v její střední části po
45 µg.m-3 v oblasti náměstí Na Balabence. V části plánované trasy je tedy možné očekávat překročení
imisního limitu pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10.
Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu siřičitého je možné očekávat zejména v okolí
ulice Čuprova. V blízkosti křižovatky s Povltavskou ulicí a také v prostoru náměstí Na Balabence byly
vypočteny hodnoty v rozmezí 8 – 8,5 µg.m-3. Podél plánované trasy nové komunikace směrem k mostu
Barikádníků se hodnoty snižují, přičemž u napojení Povltavské ulice na most byly vypočteny hodnoty
pod hranicí 6 µg.m-3. I v nejvíce zatížených částech zájmového území tedy hodnoty nepřesahují úroveň
20 % imisního limitu.
Maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého se pohybují nejvýše okolo 40 µg.m-3, v okolí
Povltavské ulice (nedaleko křižovatky s Primátorskou ulicí). Další oblast se zvýšenými hodnotami je
okolí Čuprovy ulice, v úseku mezi křižovatkou s Povltavskou ulicí a Kolčavkou. V této lokalitě byly
vypočteny koncentrace 35 – 40 µg.m-3. Nejnižší hodnoty lze pak očekávat v blízkosti napojení Povltavské
ulice na most Barikádníků. V této oblasti byly vypočteny hodnoty 22 – 25 µg.m-3.
V případě průměrných ročních koncentrací oxidu uhelnatého je možné nejvyšší hodnoty očekávat v
blízkosti křižovatky ulic Povltavská a Čuprova, kde byly vypočteny koncentrace 680 – 700 µg.m-3. V
okolí mostu Barikádníků lze očekávat koncentrace okolo 625 µg.m-3, podél zbytku hodnocené
komunikace je možné očekávat hodnoty zpravidla v rozmezí 600 – 615 µg.m-3. Imisní limit pro průměrné
roční koncentrace oxidu uhelnatého není stanoven.
Z modelových výpočtů je také možné posoudit podíl jednotlivých typů zdrojů znečišťování na celkové
imisní zátěži v zájmovém území. Vzhledem k charakteru posuzovaného záměru je v následujícím textu
vyhodnocen příspěvek dopravy na znečištění ovzduší:
 V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl nejvyšší příspěvek z dopravních
zdrojů vypočten v okolí křížení mostu Barikádníků s ulicí Povltavskou. V této oblasti se podíl
dopravy pohybuje na úrovni okolo 25 µg.m-3. Směrem na východ podél Povltavské ulice byl
vypočten nižší příspěvek, ve střední části této komunikace se pohybuje okolo 11 µg.m-3. V
prostoru křižovatky s ulicí Čuprovou byl vypočten podíl dopravy do 20 µg.m-3. Podél ulice
Čuprovy až po náměstí Na Balabence je možné očekávat příspěvek dopravy nejčastěji v rozmezí
13 – 17 µg.m-3.


Na imisní zátěži benzenem se dopravní zdroje podílejí nejvíce v okolí křižovatky ulic Povltavská
a Čuprova, kde byl vypočten příspěvek až ve výši 1,5 µg.m-3. V oblasti napojení Povltavské ulice
na most Barikádníků je možné očekávat příspěvek dopravy nejvýše okolo 1,4 µg.m-3. Podél zbylé
části ulice Povltavská byl vypočten příspěvek dopravy nejčastěji v intervalu 0,8 – 1,2 µg.m-3. V
okolí Čuprovy ulice se příspěvek automobilové dopravy pohybuje nejčastěji v intervalu 0,6 – 0,9
µg.m-3, v okolí náměstí Na Balabence pak okolo 1 µg.m-3.
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oznámení záměru



Na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10 se doprava podílí nejvíce v
oblasti mostu Barikádníků, kde byl vypočten příspěvek ve výši až 22 µg.m-3. Podél ulice
Povltavská směrem ke křižovatce s ulicí Čuprovou je možné očekávat příspěvek dopravy v
intervalu 6 – 20 µg.m-3, přičemž v okolí zmiňované křižovatky se pohybuje okolo 14 µg.m-3. V
okolí Čuprovy ulice od křižovatky s Povltavskou ulicí po náměstí Na Balabence byl vypočten
příspěvek ve výši 11 – 14 µg.m-3.



Podíl automobilové dopravy na celkové imisní zátěži oxidem siřičitým je obecně nízký. V okolí
plánované komunikace lze očekávat nejvyšší příspěvek v blízkosti mostu Barikádníků (0,30 –
0,35 µg.m-3) a také v okolí křižovatky ulic Povltavská a Čuprova. Zde podíl automobilové
dopravy činí nejvýše 0,30 µg.m-3. V prostoru náměstí Na Balabence je příspěvek dopravních
zdrojů okolo 0,20 µg.m-3, v dalších úsecích plánované komunikace pak zpravidla 0,10 – 0,15
µg.m-3.



Příspěvek dopravních zdrojů k průměrným ročním koncentracím oxidu uhelnatého je
nejvýznamnější v okolí křižovatky ulic Povltavská a Čuprova, kde dosahuje až 150 µg.m-3. V
oblasti mostu Barikádníků nepřekračuje 70 µg.m-3, okolo 40 µg.m-3 bylo dále vypočteno podél
ulice Čuprova v úseku mezi zmiňovanou křižovatkou a náměstím Na Balabence. I v okolí
středního úseku ulice Povltavské, kde je podíl automobilové dopravy nejnižší byl vypočten
příspěvek vyšší než 30 µg.m-3.

C.2.2. Voda
Podzemní voda
V zájmové oblasti stavby MO se nenachází žádná pramenná oblast ani podzemní zdroj vody, který by byl
využíván pro hromadné zásobování pitnou vodou.
Celé zájmového území je napojeno na veřejnou vodovodní síť. Zdrojem vody pro danou oblast jsou
zdroje užívané pro celou pražskou aglomeraci (tj. Želivka a Kárané). Případné místní zdroje v podobě
soukromých studní u usedlostí slouží pro zavlažování zahrad.
Povrchová voda
a) Vodní toky
V zájmovém území posuzovaného záměru stavby MO se nacházejí následující vodní toky s příslušnými
hydrologickými charakteristikami převzatými z údajů ČHMÚ nebo údaji ze Zeměpisného lexikonu ČSR
– Vodní toky a nádrže (V. Vlček a kol.).
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oznámení záměru

tok: Vltava

M – denní průtoky (Qmd)

Název toku
Vltava
Hydrologické číslo povodí
1-06-01-001
Profil
Praha (Vltava nad Rokytkou)
Plocha povodí
A = 26972 km2
Průměrný dlouhodobý roční průtok
Qa = 148 m3/s
Třída
III.
Významný vodní tok (dle vyhlášky č. 267/2005 Sb.)
M – denní průtoky (Qmd)
M

30

90

180

210

270

330

355

364

[dny]

Qmd

336

181

103

87

61

38

27

21

[m3/s]

M

30

90

180

210

270

330

355

364

[dny]

Qmd

872

493

285

240

165

94

54

25

[l/s]

N – leté průtoky (QN)
N

1

2

5

10

20

50

100

[let]

QN

4,9

8,4

15,0

21,6

29,5

42,3

54,2

[m3/s]

Charakteristika toku
Jedná se o kanalizované koryto toku. Opevnění koryta v zájmovém území je kamennou dlažbou ve
svazích koryta a dna. V korytě jsou situovány pevné stupně pro snížení podélného sklonu koryta
vodoteče. Koryto řeky v území Libně meandruje. Rokytka je pravobřežním přítokem Vltavy s ústím
v oblasti Libeňského přístavu. Vodoteč není splavná pro říční dopravu.

N – leté průtoky (QN)
N

1

2

5

10

20

50

100

[let]

QN

780

1112

1619

2047

2510

3173

3722

[m3/s]

P o z n á m k a : Vltava-nad Rokytou (ČHMÚ, 1994) neovlivněné vodními díly

Charakteristika toku
Jedná se o kanalizované koryto toku. Opevnění koryta je kamennou dlažbou ve svazích koryta. Dno je
bez opevnění. Koryto řeky zde vytváří levotočivý oblouk s rozšířením v pravém břehu do systému dvou
uměle upravených slepých ramen (Libeňský ostrov). Řeka je v daném úseku splavná pro říční dopravu.
Proto zde byly v minulosti na obou březích zřízeny přístavy pro nákladní přepravu. Na libeňské straně je
byl přístav zrušen a v současnosti se připravuje urbanistická změna jeho území pro jiné účely.
Holešovický přístav je nadále funkční. Z pravého břehu do Vltavy ústí tok Rokytky.
V současnosti se dokončuje systém protipovodňové ochrany území proti rozlivu Vltavy i Rokytky.
Systém zahrnuje pevné prvky (betonové zdi, zemní hráze) a mobilní prvky (kovová hradidla). Rozsah
ochrany Libně je v rámci zájmového území MO zahrnuje ochranu areálu vysokých škol v oblasti Pelc
Tyrolka a ochranu kolem soutoku Rokytky a Vltavy (včetně čerpací stanice).
tok: Rokytka
Název toku
Hydrologické číslo povodí
Profil
Plocha povodí
Průměrný dlouhodobý roční průtok
Třída
Mimopstruhová voda

ENVISYSTEM s.r.o.

Rokytka
1-12-01-026
ústí do Vltavy
A = 140 km2
Qa = 0,39 m3/s
III.

Poznámka:
Přehled vodohospodářské problematiky je graficky zpracován v mapové příloze č.F.10.

Jakost vody v tocích
V této kapitole jsou uvedeny toky v zájmovém území, aby byl dokumentován kvalitativní charakter
povrchových toků území, které budou dotčeny vlivem posuzované stavby. Kvalitativní hodnocení je
dokumentováno na základě kyslíkového režimu (biochemická a chemická spotřeba kyslíku), vybraných
základních a doplňujících chemických ukazatelů (např. amoniak, chloridy, ropné látky), a těžkých kovů
(olovo).
Klasifikace zařazuje vody podle jakosti do 5 tříd jakosti :
I. … neznečištěná voda
II. … mírně znečištěná voda
III. … znečištěná voda

IV. … silně znečištěná voda
V. … velmi silně znečištěná voda

Vybrané položky (CHSK-Cr, BSK-5, N-NH4) charakterizují „základní klasifikaci jakosti vody“.
Výsledná třída toku je určená podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých vybraných
ukazatelů - viz tab.C.7 a C.8.
Vltava je uváděna ve dvou měrných profilech (nad/pod Prahou), aby byl dokumentován vliv města na
znečištění toku - viz tab.C.7.
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Název
toku/měrný
profil
Období

Hodnoty koncentrace látek ve Vltavě a kvalita vody z hlediska klasifikace
jakosti povrchové vody
jednotka

Tab. C.7:

oznámení záměru

Vltava
(měrný profil Praha-Podolí)

Poznámky:
Hodnoty uvedené v tabulce pocházejí od správce uvedených toků, který provádí systematické monitorování jakosti
vody. Tímto správcem je podnik Lesy hl. m. Prahy.

Vltava
(měrný profil Libčice nad Vltavou)

min

max

C90

třída

min

max

C90

třída

pH

-

7,6

9,3

9,01

-

7,6

9,3

9,01

-

O2

mg/l

7,4

14,4

8,77

I

7,4

14,4

8,77

I

CHSK – Cr

mg/l

13,8

34,3

28,82

III

13,8

34,3

28,82

III

BSK5

mg/l

0,9

5,1

4,06

III

0,9

5,1

4,06

III

N-NH4

mg/l

<0,03

0,4

0,266

I

<0,03

0,4

0,266

I

ropné látky
(vizuálně)

stup.

0

0

0

-

0

0

0

-

Cl-

mg/l

14,7

38,0

27,98

I

14,3

51,5

38,03

I

Poznámky:
Hodnoty uvedené v tabulce pocházejí od správce uvedených toků, který provádí systematické monitorování jakosti
vody. Tímto správcem je Povodí Vltavy, s.p. a zahrnuje období 2003 – 2004.

Název
toku/měrný
profil
Období

Rokytka
(měrný profil ústí do Vltavy )

Rokytka
(měrný profil pod Kyjským rybn.)

min

max

C90

třída

min

max

C90

třída

pH

-

7,55

8,07

-

-

7,49

7,84

-

-

O2

mg/l

3,44

12,86

-

I

4,87

12,3

-

I

CHSK – Cr

mg/l

22,5

51,7

-

III

23,6

52,7

-

III

BSK5

mg/l

2,85

11,0

-

IV

4,35

16,3

-

III

N-NH4

mg/l

<0,04

3,92

-

I

<0,04

5,74

stup.

-

-

-

-

-

-

-

-

mg/l

95,6

257,2

-

II

97,8

276,3

-

II

ropné látky
(vizuálně)
Cl-

C 90
… charakteristická hodnota
O2
… rozpuštěný kyslík ve vodě
BSK5
… biochemická spotřeba kyslíku
CHSK – Cr
… chemická spotřeba kyslíku dichromanem
… chloridy
Cl N-NH4
… amoniakální dusík
ropné látky - sledovány vizuálně

b) Vodní nádrže
V zájmovém území se nenachází žádné přírodní nebo umělé nádrže.

C.2.3. Půda
Z hlediska typologie ploch zeleně dle ÚP hl.m. Prahy se nacházejí v zájmovém území zejména následující
typy půdy v členění podle funkčního využití :

Hodnoty koncentrace látek v Rokytce a kvalita vody z hlediska klasifikace
jakosti povrchové vody
jednotka

Tab. C.8:

Legenda :

III



LR … lesní porosty
st. km: cca 2,9 ÷ 3,0 (vrch Bílá skála)



ZN … přírodní nelesní plochy
st. km: cca 1,9 ÷ 3,1 (tj. vrch Bílá skála, pás břehové vegetace Vltavy)



PP … parky a parkově upravené plochy
st. km: cca 1,45 ÷ 1,6; 0,9 ÷ 1,2 (tj. zahrady a pás zeleně mezi Povltavskou ul. a pravým
břehem Rokytky)



IZ … izolační zeleň
st. km 0,0 ÷ 0,6 (tj. pás zeleně mezi tělesem železniční trati a Čuprovou ul.)

Z hlediska půdního typu dle jednotek BPEJ jsou dotčeny následující půdy:
2.26.01: klimatický region 2 – teplý, mírně suchý; hlavní půdní jednotka HPJ 26 – hnědé půdy, hnědé
půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a jim podobných horninách, středně
těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité s dobrými vláhovými poměry až stálým převlhčením; 0 –
svažitost a expozice; 1 - kombinace hloubky a skeletovosti půdy; třída ochrany zemědělské půdy III.
2.41.67: klimatický region 2 – teplý, mírně suchý; hlavní půdní jednotka HPJ 41 – svažité půdy (nad 12°)
na všech horninách, středně těžké až těžké s různou štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich, jejich
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vláhové poměry jsou závislé na srážkách; 6 – svažitost a expozice; 7 - kombinace hloubky a skeletovosti
půdy; třída ochrany zemědělské půdy V.
2.56.00: klimatický region 2 – teplý, mírně suchý; hlavní půdní jednotka HPJ 56 – nivní půdy a lužní
půdy na nivních uloženinách, středně těžké, s příznivými vláhovými poměry; 0 – svažitost a expozice
(rovina); 0 – kombinace hloubky a skeletovosti půdy (mělké půdy) třída ochrany zemědělské půdy I.
Produkční zemědělské plochy jsou reprezentovány zahrádkářskými osadami na úbočí kopce Bílá skála a u
slepého vltavského ramene (Libeňský ostrov). Lesní porosty (např. Bílá skála) nejsou na PUPFL. Jedná se
les kategorie zvláštního určení (dle §6 zákona č.289/1995 Sb.).

C.2.4. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologicky plánovaná trasa okruhu, stavba 0081 je situována do okrsku Pražské kotliny, která je
součástí podcelku Říčanské plošiny, celku Pražské plošiny, která spadá do Brdské oblasti. Pražská kotlina
zaujímá nižší části údolí Vltavy (údolní nivu a nejnižší stupně vltavských terasových sedimentů) mezi
Velkou Chuchlí a Podbabou s výběžky do údolí dolních toků Botiče (po Vršovice) a Rokytky (po
Vysočany – Hloubětín). V tomto okrsku se nachází převážná část historického jádra Prahy a celý úsek
Městského okruhu, stavba 0081.
Předkvartérní podklad celé trasy plánovaného okruhu tvoří spodnopaleozoické horniny. Ty náležejí do
ordoviku stupně dobrotiv a beroun. Horniny ordoviku jsou zvrásněné do mísovitého útvaru – synklinoria.
Směr vrstev ZJZ – VSV je také generelním směrem souvrství. Převažující sklon vrstev – JJV.
Horniny ordoviku jsou zastoupeny těmito souvrstvími (platí pro variantu 1) :
v km 0,000 – 0,400
v km 0,400 – 0,650
v km 0,650 – 2,450
v km 2,450 – 2,900
v km 2,900 – 3,200

souvrství ZÁHOŘANSKÉ
souvrství VINICKÉ
souvrství LETENSKÉ
souvrství LIBEŇSKÉ
souvrství DOBROTIVSKÉ

Podrobně k jednotlivým souvrstvím :
souvrství Zahořanské – šedé a šedozelené prachovce s hojností klastické slídy, mocnost 150 – 170 m.
V souvrství možnost výskytu zkamenělin ordovického moře (ramenonožci, trilobiti). Prachovce jsou
tence deskovitě až lupenitě odlučné, rozpukané. Prachovce mírně zvětralé až navětralé (tř. R4 a R3 dle
ČSN 73 1001) rychle podléhají zvětrávaní. Zvětralinový plášť charakteru prachovitých a jílovitých zemin
(tř. R6 a R5) s proměnlivým obsahem úlomků a střípků horniny může dosahovat až několika metrů.
Pukliny při styku s zvětralinovým pláštěm jsou rozevřené i několik cm, často vyplněné jílovitou zeminou.
S hloubkou se pukliny svírají, bez přítomnosti jílovité výplně.
souvrství Vinické – černé jílovité jemně slídnaté břidlice, černá barva charakterizuje sedimentaci
v anoxickém hlubokém mořském prostředí, mocnost až 200 m. Jílovité břidlice vinické jsou nejvíce
náchylné k fyzikálním zvětrávacím procesům. Jsou poměrně měkké, vodní erozi snadno podléhají,
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vytvářejí morfologicky spíše sníženiny, které jsou druhotně vyplněny kvartérním pokryvem. Zvětralinový
plášť je tvořen zejména šedohnědými jílovitými zeminami typu jílovitých hlin a jílů. Dle zkušenosti mají
převážně konzistenci tuhou, častěji však pevnou. Dosahuje mocnosti až 5 m.
souvrství Letenské – toto souvrství je charakteristické častým střídáním drob, křemenných pískovců a
prachovců s cm polohami břidlic. Toto časté střídání poloh má flyšový charakter a ukazuje na
sedimentaci v mělkém příbřežním moři. Toto souvrství je lokálně nejmocnější (až 1 km ). I zde je
předpoklad pro výskyt zkamenělin (ramenonožci, trilobiti apod.). Tento sled hornin je odolný proti erozi,
proto vytváří na území Prahy (a v zájmovém území) elevace. Zvětralinový plášť není tak mocný jako u
jílovitých břidlic. Větrají do hlinitopísčitých zemin s proměnlivým obsahem ostrohranných úlomků
křemenců. Nepříjemným faktorem ovlivňující stabilitu svahů zářezů a výrubů tunelu je fakt, že mocné
lavice pevnějších drob a křemencových pískovců se střídají s měkčími polohami břidlic, podél nichž
může docházet k pohybům. Rozpojování letenských vrstev bývá obtížné. Nejlépe jsou horniny letenského
souvrství odkryty v železničním zářezu nad Kandrtovou ulicí a v zářezu nad Povltavskou silnicí.
Vystupují zde jako nepravidelné střídání deskovitých až tence lavicovitých prachovců, drob a
polymiktních pískovců až křemenců s polohami prachových a písčitých břidlic, místy se slabšími
vložkami jílovitých břidlic.
souvrství Libeňské – toto souvrství je charakteristické dvěma rozdílnými faciemi. Facie tvrdší, odolnější
proti větrání je facie písčitá charakterizovaná řevnickými křemenci (resp. křemennými pískovci)
s mocností 20 – 50 m. V terénu vytvářejí nápadné elevace – lokalita Bílá skála nad Povltavskou ulicí.
Jsou bělavé, žlutavé nebo šedé jemnozrnné křemence až křemité pískovce v různě mocných lavicích,
oddělených obvykle několik cm nebo dm polohami černošedých jílovitých a písčitých břidlic. Lavice
křemenců jsou hustě příčně rozpukané, břidlice v nich tvoří slabé vložky, jsou křehké. Zvětralinový plášť
je převážně kamenitý s hrubou frakcí. V minulosti se polohy navětralých křemenců těžily jako stavební
surovina v nahodilých lůmcích, které jsou v současnosti opuštěné a zčásti zavezené. Řevnické křemence
tvoří úzký pruh přes Bulovku, Vychovatelnu až na Čertův vršek. K výraznému zvětšení mocnosti dochází
při okraji vltavského údolí, kde byly také těženy ve velkém lomu (tzv. Bílá skála). Po těžbě zde zbylo
značné množství odvalů. S možností výskytu drobných lůmků, zasypaných různým odpadem, je třeba
počítat v celém pruhu řevnických křemenců. V současnosti je celý prostor výrazné elevace nad ulicí
Povltavská vyhlášeno územním systémem ekologické stability. Facie řevnických křemenců je omezena
ostrými přechody do nadloží i podloží a je postižena výraznými příčnými poruchami. V tomto souvrství
byl z části ražen i tunel trati ČD. Druhá facie je zastoupená pelitickými horninami typu černých jemně
slídnatých jílovitých až prachovitých břidlic. Ty jsou proti erozi méně odolné, snadněji větrají. Jsou tence
deskovitě až deskovitě odlučné, eluvia mají charakter jílovitých hlin a jílů s proměnlivým obsahem
úlomků a střípků silně zvětralé horniny. Pravá mocnost libeňských břidlic je cca 100 – 150 m.
souvrství Dobrotivské – opět ve dvou odlišných faciích. Tvrdší písčitá facie je zastoupena skaleckými
křemenci. Ty mají obdobné vlastnosti jako křemence řevnické. Skalecké křemence se však v okolí
projektované stavby 0081 nevyskytují. Jemnozrnnější facie je facie břidličná, která má obdobné vlastnosti
jako břidlice souvrství šáreckého. Jedná se o tmavě šedé až černé jílovité, jemně slídnaté a prachovité
břidlice s bohatou faunou (trilobiti, mlži, graptoliti). Dosahuje poměrně značných mocností (až 200 m).
V tomto souvrství byl z části ražen i tunel trati ČD.
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Kvartérní pokryv
V trase budoucího MO má kvartérní pokryv poměrně velké rozšíření. Plošně nejrozšířenější jsou
holocenní nivní sedimenty řeky Vltavy a jejího pravostranného přítoku říčky Rokytky. Jedná se o
hlinitopísčité sedimenty s vysokým obsahem vody, písčitojílovité silty, hnilokaly s vysokým obsahem
organické hmoty apod. Převažuje většinou jemnozrnná složka. Jsou silně stlačitelné, málo únosné.
Dosahují místy mocnosti až 10 m. Často jsou sedimenty překryty vrstvou navážek jako sanační vrstva (v
geologické mapě jsou nivní sedimenty vyznačeny modrou barvou). V centrální části mapového listu a
zejména pak v okolí řeky Vltavy jsou plošně značně rozšířené mocné polohy terasových sedimentů, které
místy dosahují mocnosti větší než 10 m. Jsou tvořeny rychle se střídajícími polohami písků a štěrků, které
mají proměnlivý obsah jemnozrnné složky, místy je charakteristické křížové zvrstvení. Na mnoha místech
se tyto nesoudržné zeminy těžili tzv. selskou těžbou, kdy rozsah a hloubkový dosah povrchové těžby není
znám. Tyto projevy těžby jsou v současné době značně potřeny, zavezené různorodými navážkami
charakteru přírodních materiálů, stavebního odpadu, vyskytnout se může i městský odpad. Štěrkopísky
jsou zvodnělé (barva v mapě – odstíny zelené). Významné rozšíření terasových sedimentů je možno
pozorovat v okolí ulice Povltavská, kudy vede patrová varianta okruhu.
Plošně omezené jsou deluvioeolické a deluviální sedimenty. Pokrývají horniny předkvartérního podkladu
na mírných i strmějších svazích, nejčastěji v mocnosti 1 – 2 m, takže při skrytí mapy do 2 m zanikají.
Větší mocnosti, kolem 4 m, dosahují místy při úpatí svahů a terénních depresí.
Zeminy obsahují polohy a proudy suťových kamenů podložních hornin – břidlic a křemenců (barva
v mapě - odstíny hnědé).
Výjimku tvoří samostatná skupina kvartérních uloženin – navážek. Výskyt navážek dle mapových
podkladů a současné rekognoskace terénu je odlišný. Rozsáhlé a plošně rozšířené jsou zavážky údolních
niv (v oblasti Pelc Tyrolka, v okolí říčky Rokytky), uplatňují se zavážky starých ramen Vltavy (Trojský
ostrov), zavážky lomů a hlinišť apod. Mocné polohy navážek očekáváme v násypech komunikací a
zejména v násypových tělesech tratí ČD. Antropogenní uloženiny vznikají a zanikají v kontinuálním
procesu městské zástavby, rozvojem podniků a služeb. Důležitým faktorem pro vznik navážek jsou i
inženýrské sítě, podzemní i nadzemní, jejichž existence v trase okruhu je jistá. Jsou složeny
z různorodého materiálu, jako jsou deponie úlomků a kamenů hornin předkvartérního podkladu
(výkopové práce, odřezy a zářezy), zemin kvartérního pokryvu, ojediněle i skrývky humozního horizontu.
Antropogenní sedimenty se skládají velmi často i ze stavebního odpadu po různých demolicích objektů a
mohou se vyskytnout i polohy s komunálním odpadem.
Hydrogeologické poměry:
S ohledem na hydrogeologické poměry můžeme zájmové území rozdělit na několik odlišných oblastí :
1)
2)
3)
4)

oblast hornin ordovických
oblast deluviálních písčitohlinitých zemin se sutí podložních hornin
oblast deluviofluviálních, fluviálních a nivních zemin
oblast recentních navážek

ad 1) tato oblast je obsahem vody proměnlivá. Ordovické jílovité břidlice jsou pro vodu téměř
nepropustné. Puklinový systém horniny je často sevřený, pro oběh vody nedostatečný. Podzemní voda
obsažená v jílovitých břidlicích (vinické, zahořanské) vykazuje nepříznivé chemické vlastnosti, zejména
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jde–li o síranovou útočnost (obsahují pyrit). Poloha rozložených jílovitých břidlic (eluvií) působí jako
hydrogeologický izolátor. Na této poloze se v kvartérním pokryvu často tvoří obzor podzemní vody.
Ve vrstvách letenských, libeňských a dobrotivských je situace odlišná. Hornina je pevnější (polohy
křemenných pískovců a drob) a oběh podzemní vody realizuje voda puklinová. Pukliny, bez jemnozrnné
výplně, umožňují oběh podzemní vody. Vydatnost zvodně zde bude vyšší než u břidlic. Chemicky
vykazují kyselý charakter a zvýšenou agresivitu CO2.
ad 2) v oblasti deluviálních sedimentů se podzemní voda váže zejména na polohy suťových proudů a
splazů, kde se uplatňuje voda průlinová. Ostatní zeminy (zejména jemnozrnné) jsou pro vodu téměř
nepropustné. Voda v sutích má omezenou vydatnost, obzory často mezi sebou nekomunikují. Chemizmus
podzemní vody bude ovlivněn petrografickým charakterem úlomků a suťových kamenů podložních
hornin, zejména břidlic. Předpokládáme zvýšenou síranovou a uhličitanovou agresivitu.
ad 3) oblast výplní holocénních údolních niv (splachových depresí) a zejména terasové uloženiny řeky
Vltavy a Rokytky je na vodu bohatá. Uplatňuje se zde pouze voda průlinová, která má často
hydraulickou spojitost s blízkou vodotečí (Rokytka, Vltava). Podzemní voda v terasových sedimentech
řeky Vltavy je vázána na polohu štěrků v celé její mocnosti a vytváří souvislý hydrogeologický kolektor
podzemní vody. Chemizmus podzemní vody bude ustálený s vyšším obsahem volného CO2.
ad 4) oblast recentních navážek je pro výskyt podzemní vody bohatá. Navážky jsou velmi často velmi
dobře propustné, tvoří infiltrační oblast. Podzemními inženýrskými sítěmi je voda často drénovaná do
nižších partií profilu. Při bázi navážek se vytváří souvislý obzor podzemní (přípovrchové) vody
s proměnlivou vydatností a chemizmem.
Hloubka hladiny podzemní vody je následující: v mělkých depresích – do 2 m od povrchu terénu,
v rovinatém terénu předkvartérního podkladu – do 4 m, v blízkosti Vltavy (ulice Povltavská) očekávejme
hladinu podzemní vody v hloubkách 4 – 6 m, na výrazné elevaci Bílé skály tvořené řevnickými křemenci
a dodrotivským souvrstvím pak v hloubkách větších než 12 – 15 m.
Z archivních materiálů vyplývá, že oblastmi projektovaných podzemních děl neprobíhá žádná větší
dislokace, která by byla patrná ze vzájemného posunu souvrství. Tunely by se měly výškově navrhnout
tak, aby alespoň přístropí díla ražených částí zůstalo v prostředí zaručující dostatečnou stabilitu výrubu.
Těžitelnost zemin a zvětralinového pláště (dle ČSN 73 3050) :
Těžitelnost hornin silně zvětralého, rozpukaného :
Těžitelnost hornin mírně zvětralého a navětralého, málo rozpukaného :

3–4
4
5–6

Lepivost hornin lze předpokládat pouze u rozložených a silně zvětralých hornin typu jílovitých a
prachovitých břidlic, u deluválních jílovitých hlin a u nejmladších výplní splachových depresí.
Vrtatelnost hornin: kvarter, eluvia ordovických hornin :
silně zvětralé, značně rozpukané :
mírně zvětralé, navětralé, málo rozpukané :

tř. I a II
tř. II
tř. III a IV

Polohy křemenců, drob tvořící elevace zařazujeme do hornin netlačivých, poloha jílovitých a
prachovitých břidlic do kategorie tlačivých hornin.
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Výkopek silně, mírně zvětralých a navětralých břidlic, křemenců, pískovců a drob tř. R5, R4 a R3 dle
ČSN 73 1001 lze v plném rozsahu použít do násypových těles komunikace při dodržení podmínek
fragmentace vůči mocnosti zhutňované vrstvy (viz ČSN 73 6133).
Vzhledem k tomu, že zemní práce v hloubených částech tunelů budou z převážné části prováděny
v přípovrchové zvětralé a rozpukané zóně hornin, bude nutné stěny výkopů provádět pažené a místy i
těsněné s odčerpáváním přípovrchových horizontů podzemní vody. V ražených částech (těžených proti
vodě) je nutné počítat s přítokem podzemní vody v rozsahu několika l.s-1.
Podzemní voda: uplatňuje se zejména podzemní voda puklinová, v prostředí břidlic vykazující mnohdy
silnou síranovou agresivitu, v polohách křemenců je nutné počítat s kyselým charakterem ve spojení
s uhličitanovou útočností na stavební konstrukce. V dalších stupních projektové dokumentace
doporučujeme zrevidovat všechny povrchové zdroje podzemní vody, řádně je zaměřit, zaměřit hladinu
podzemní vody a posléze je i režimně pozorovat. Případná ochrana stavební konstrukce proti agresivní
podzemní vodě je velmi nákladná. Proto je rovněž nutné provést v patřičném rozsahu zkoušky podzemní
vody ke stanovení její agresivity – zejména uhličité a síranové.
V dalších projektových stupních musí být proveden korozní průzkum se zaměřením na přítomnost a vliv
bludných proudů v horninovém prostředí.
I při sebelepším zjištění vstupních údajů bude vždy existovat riziko nepředpokládaných geologických
podmínek nebo stavu nadložní zástavby. Proto je nutná realizace monitoringu tunelu, okolní horniny,
hladiny podzemní vody, povrchu terénu, sledování zástavby, inženýrských sítí, apod. v zájmu zajištění
bezpečnosti a hospodárnosti stavby. Okamžité vyhodnocení a uplatnění monitoringu při výstavbě je
základní složkou observační metody. V předstihu před ražbou je nutné realizovat zajišťovací opatření.
Druh a rozsah je v intencích dalších projektových stupňů. V dalším stupni inženýrskogeologického
průzkumu rovněž doporučujeme zhodnotit možnosti použití tunelovacího stroje v daném prostředí.
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dostupných pramenů nevyskytují žádné kriticky ohrožené druhy motýlů.
Silně ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu, ani v nejbližších ZCHÚ s obdobnými biotopy
se dle dostupných pramenů nevyskytují žádné silně ohrožené druhy motýlů.
Druhy ohrožené
Na lokalitě PP Bílá skála, která je přímo dotčena záměrem výstavby městského okruhu, stavba číslo 0081
Balabenka – Pelc Tyrolka byly popsány dva ohrožené druhy motýlů. Jedná se o otakárka ovocného
(Piclides podalirius) a pouzdrovníčka druhu (Coleophora pyrrhulipennella). Na lokalitě PP Jabloňka,
která je vzdušnou čarou vzdálena jen několik set metrů od lokality PP Bílá skála bylo popsáno dalších 13
druhů ohrožených motýlů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o podobné biotopy a obě lokality se
nachází geomorfologicky ve stejném území Trojské kotliny, nelze vyloučit výskyt některých z těchto
druhů i na lokalitě PP Bílá skála. Seznam ohrožených druhů je uveden v následující tabulce.
Tab. C.9:

Seznam druhů motýlů kategorie ohrožených druhů (O) popsaných v PP Bílá
skála (zdroj: Vávra, 2004)

Český název

Latinský název

drvopleň cibulový

Dyspessa ulula

Poznámka
PP Jabloňka

obaleč pelyňkový

Cochylimorpha hilarana

PP Jabloňka

otakárek fenyklový

Papilio machaon

PP Jabloňka

otakárek ovocný

Iphiclides podalirius

PP Jabloňka

zavíječ dvouštítkový

Evergestis politalis

PP Jabloňka

pouzdrovníček

Coleophora artemisiella

PP Jabloňka

C.2.5. Fauna a flóra

pouzdrovníček

Coleophora linosyridella

PP Jabloňka

Provedený biologický průzkum zájmového území provedený v rámci posuzování navrhované stavby MO
se věnoval zejména stavu flóry a fauny a stavbou potenciálně dotčených ekosystémů. Pro zpracování
biologického hodnocení bylo využito literárních, mapových a internetových podkladů. Průzkum byl dále
ověřen a doplněn vlastním terénním šetřením. terénní průzkum byl zaměřen zejména na identifikovaná
maloplošná chráněná území (MCHÚ), významné krajinné prvky (VKP) a lokality svým charakterem
VKP blízké a dále na zjištěné prvky ÚSES.

pouzdrovníček

Coleophora pyrrhulipennella

PP Bílá skála

pouzdrovníček hvozděnkový

Coleophora adelogrammella

PP Jabloňka

pouzdrovníček astrový

Coleophora galatellae

PP Jabloňka

pouzdrovníček zlatovláskový

Coleophora linosyris

PP Jabloňka

obaleč pelyňkový

Cochylimorpha hilarana

PP Jabloňka

a) Fauna

otakárek fenyklový

Papilio machaon

PP Jabloňka

Bezobratlí (Avertebrata)
třída: Hmyz (Insecta)
řád:

Motýli (Lepidoptera)

otakárek ovocný

Piclides podalirius

PP Bílá skála

zavíječ dvouštítkový

Evergestis politalis

PP Jabloňka

Kriticky ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu, stejně jako na území hl. města Prahy se dle
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Další zástupci bezobratlých
V průběhu terénního průzkumu ani z literatury nebyly v území zjištěny žádné další ohrožené, silně nebo
kriticky ohrožené druhy bezobratlých živočichů dle vyhlášky č.395/1992 Sb.
Obratlovci (Vertebrata)
třída:

Obojživelníci (Amphibia)
Přítomnost plazů byla ověřována zejména terénním průzkumem a studiem literárních zdrojů.
Kriticky ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů nevyskytují žádné
kriticky ohrožené druhy obojživelníků.
Druhy silně ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu nebyl vlastním terénním pozorováním ani v
dostupných pramenech prokázán výskyt silně ohrožených druhů obojživelníků ve smyslu vyhlášky MŽP
č 395/1992 Sb. Nicméně, je třeba předpokládat výskyt skokana zeleného, čolka obecného a mloka
skvrnitého. Uvedené druhy se vykytují v bližším okolí navrhovaného záměru, například v areálu
přírodního parku Drahaň – Trója.
Druhy ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se běžně vyskytuje ropucha obecná (Bufo bufo).
Výskyt ropuchy obecné je vázán zejména na parkové plochy, zahrádkářské kolonie a podobné biotopy.


Plazi (Reptilia)

Přítomnost plazů byla ověřována zejména terénním průzkumem a studiem literárních zdrojů.
Kriticky ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů nevyskytují žádné
kriticky ohrožené druhy plazů.
Druhy silně ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů (Němec et Ložek
1997) vykytují následující druhy silně ohrožených plazů:
slepýš křehký (Anguis fragilis)
ještěrka obecná (Lacerta agilis)
Druhy ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů (Kolektiv, 2004)
vykytuje užovka obojková (Natrix natrix), která je ve smyslu smyslu vyhlášky MŽP č 395/1992 Sb
vyhlášena ohroženým druhem plazů.


Ptáci (Aves)

Pro hodnocení výskytu ptáků v posuzovaném území bylo vycházeno zejména z dat publikovaných v
„Atlasu hnízdního rozšíření ptáků v Praze“, z dalších literárních údajů a z vlastního terénního průzkumu.
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Kriticky ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů trvale nevyskytují
žádné kriticky ohrožené druhy ptáků. Při jarním tahu byl často pozorován slavík modráček (Luscinia
svecica) (Fuchs et. al. 2001, Němec et Ložek 1997 )
Druhy silně ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu byly popsány a pravidelně hnízdí druhy ptáků
které jsou ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. vyhlášeny za silně ohrožené druhy. Jedná se o
ledňáčka říčního (Alcedo atthis), žluvu hajní (Oriolus oriolus) a krahujce obecného (Accipiter nisus).
Ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu byly popsány a pravidelně hnízdí druhy ptáků,
které jsou ve smyslu vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. vyhlášeny za s ohrožené druhy. V biokoridoru
Vltavy se běžně vyskytuje kormorán velký (Phalacrocorax carbo), který má početnou hnízdní kolonii na
ne příliš vzdáleném Císařské ostrově. Dále se jedná o druhy: potápka malá (Podiceps ruficollis), slavík
obecný (Luscinia megarhynchos), lejsek šedý (Muscicapa striata), bramborníček hnědý (Saxicola
rubetra), břehule říční (Riparia riparia), koroptev polní (Perdix perdix), rorýs obecný (Apus apus) a
vlaštovka obecná (Hirundo rustica).


Savci (Mammalia)

Ohrožené druhy
Ohroženým druhem, jehož přítomnost v území uvádí literatura je veverka obecná (Sciurus vulgaris).

b) Flóra
Současný stav flóry v území dotčeném posuzovaným záměrem výstavby městského okruhu, stavby číslo
0081 Balabenka – Pelc Tyrolka byl vyhodnocen na základě vlastního fytocenologického průzkumu
vybraných lokalit, a dále z literárních údajů publikovaných v publikaci „Květena pražských chráněných
území“ (Špryňar et al. 2001). Jako referenční chráněné území bylo zvoleno území PP Bílá skála. Zejména
z důvodu, že navrhovaný městský okruh se dostává v úseku stavby č. 0081 Balabenka – Pelc Tyrolka do
přímého střetu s touto lokalitou dále proto, že ostatní ZCHÚ na území Prahy jsou od záměru velmi
vzdálena (PP Prosecké skály, PP Meandry Botiče) a nebo předmětem ochrany jsou zcela odlišné biotopy.
Na lokalitách PP Bílá skála bylo při terénních průzkumech nalezeno 203 druhů rostlin, z nichž je jeden
druh endemitem s výskytem pouze v této lokalitě a blízké PP Jablůňka. Tímto druhem je jeřáb dubolistý
(Sorbus quernea).
Kriticky ohrožené druhy
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů a vlastního
terénního průzkumu nevyskytují žádné kriticky ohrožené druhy rostlin ve smyslu smyslu vyhlášky MŽP č
395/1992 Sb.
Druhy silně ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů a vlastního
terénního průzkumu nevyskytují žádné druhy silně ohrožených rostlin ve smyslu smyslu vyhlášky MŽP č
395/1992 Sb.

41

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

Druhy ohrožené
V území dotčeném záměrem výstavby městského okruhu se dle dostupných pramenů (Špryňar et al.
2001) vykytují na lokalitě PP Bílá skála ve smyslu dva druhy ohrožených rostlin ve smyslu vyhlášky
MŽP č 395/1992 Sb. Jedná se o bělozářku liliovitou (Anthericum liliago) a hvězdnice zlatovlásek
(Linosyris vulgaris) synonymum zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris).
Poznámka:
Podrobné výsledky terénních průzkumů jsou uvedeny v dokumentaci „Biologické hodnocení území dotčeného
výstavbou Městského okruhu stavba č. 0081 Balabenka – Pelc Tyrolka“, která bude součástí dokumentace dle § 8
zákona č.100/2001 Sb.

C.2.6. Ekosystémy a krajina
Morfologicky se jedná o území pravobřežní inundace údolí Vltavy v levotočivém oblouku. Území je
rozčleněno korytem a inundací Rokytky, která zde ústí z pravého břehu do Vltavy. Území je výrazně
doplněno masivem Bílé skály spadající svými svahy příkře do koryta Vltavy. Na jihu je území otevřeno
do prostoru Karlína tvořeného plochým inundačním územím Vltavy. Na severu se území zvedá nad
vltavské údolí do prostoru Proseka a Kobylis.
Z hlediska krajinářského hodnocení se jedná o území typického městského intravilánu se všemi aspekty
metropolitního sídla. Zástavba je převážně smíšeného nebo obytného typu s převažujícími stavbami 19 a
20 století. Území je významně zatíženo vedle uliční dopravy také dopravou železniční. V minulosti měl
svůj velký hospodářský význam i říční přístav na vltavském rameni u ústí Rokytky.
Hodnocení krajiny:



z hlediska typologie současné krajiny (dle Atlasu životního prostředí a zdraví obyvatel ČSFR, 1992)
… urbanizovaná a technizovaná krajina
z hlediska intenzity antropogenní přeměny … městská krajina – tvořená hustou až kompaktní
městskou zástavbou s převahou umělých nepropustných povrchů; původní reliéf, půda a biota jsou
potlačeny, zbytkové nebo introdukované enklávy jsou zcela obhospodařovány člověkem

Hodnocení území dle Vegetační mapy hl.m. Prahy:
Skalní výchozy, lomové stěny – do kategorie jsou řazeny lochy skalních výchozů a lomu kamene bez
vegetace. V těchto objektech jsou to plochy tvořené původním rostlým, doposud nepřemístěným
materiálem, nepokryté vegetací, připadně pokryté pouze sporadickou náletovou vegetací v počátečním
stádiu sukcese syntaxonomicky nehodnotitelnou.
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druhotné listnaté porosty v rámci lesních komplexů i druhotné spontánní porosty listnatých dřevin
rostoucích mimo les. Jen obtížně se v podrostu druhotných porostů uplatňují přirozené druhy bylinného a
keřového patra. Mnohdy se i mezi těmito druhy objevují druhy nepůvodní či zplanělé.
Carpinion Issler 1931 em. Mayer 1937 - Květnaté mezofilní, místy až slabě hygrofilní dubohabrové a
dubolipové háje představující primární, většinou klimaxovou vegetaci nížinného a pahorkatinného stupně.
V minulosti lesy tohoto typu pokrývaly pravděpodobně podstatnou část plochy dnešní Prahy. Dnes jsou
zachovány v původní podobě jen lokálně, v pozměněné podobě vlivem upřednostňování odlišných druhů
dřevin v mnohých lesních komplexech Prahy na minerálně a živinami bohatém substrátu. Dubohabřiny
typické pro pražské území jsou řazeny do asociace Melampyro nemorosi-Carpinetum Passarge 1957,
v nichž je diagnostickým druhem nápadný černýš hajní. Mnoho porostů dubohabřin bylo v minulosti
poškozeno výsadbami nevhodných dřevin včetně jehličnatých, které jsou v pražském regionu zcela
cizorodým prvkem.
Prunion spinosae Soó (1931) 1940. Sekundární křoviny a keřové lesní pláště v polohách lesů řádu
Fagetalia sylvaticae. Ve vegetační mapě Prahy jsou do této kategorie řazeny druhotné křovité porosty
lemující lesní porosty a polní meze, místy vytvořené též uvnitř lesních porostů na plochách s mělčím
půdním horizontem, kde nejsou podmínky pro existenci lesa. V druhovém složení porostů dominuje trnka
obecná, doplňovány jsou třešní ptačí, hlohem, růží, brslenem, ptačím zobem obecným, svídou krvavou,
dřišťálem obecným. Na plochách s dostatkem živin mají porosty této syntaxonomické příslušnosti
tendenci expandovat do cennějších stepních porostů. V těchto místech byly dříve potlačovány pastvou a
vysekáváním, v dnešní době je třeba jejich šíření bránit nákladnými pěstebními opatřeními.
Genisto germanicae-Quercion Neuhäuslová-Novotná 1967. Acidofilní doubravy, březové a borové
doubravy střední Evropy představující klimaxovou lesní vegetaci kyselých silikátových a křemitých půd.
V pražském regionu se lesy tohoto typu vyskytují v souvislejších celcích na podloží buližníků,
proterozoických břidlic a křemenců a druhohorních pískovců především v blízkosti vltavského údolí
fragmentárně i na jiných místech Prahy vždy ve vazbě na výchozy silikátového skalního podloží. Ve
stromovém patře kyselých doubrav dominuje dub zimní doplňován břízou bělokorou. Bylinné patro je
mezernaté v podmínkách živinami chudého substrátu. Acidofilní doubravy jsou na mnohých místech
v druhové skladbě nevhodně narušeny výsadbami nepůvodních dřevin, především jehličnanů. Jsou
biotopem mnoha vzácných druhů bezobratlých. Zasluhují plnou ochranu, v obnově lesních porostů je
třeba preferovat původní druhy dřevin.
Balloto nigrae-Robinion Hadač et Sofron 1980. Společenstva akátových porostů na písčitých,
minerálně chudších suchých půdách. Osidluje také jižně exponované výpalné polohy na ordovických
břidlicích. Expandující akát se šíří i na výpalných polohách na mnohem cennější biotopy charakteru
skalních stepí svazu Koelerio-Phleion phleoidis a způsobuje jejich postupný zánik. V ochraně těchto
stepních biotopů je nezbytná redukce akátových porostů účinnými pěstebními zásahy.

Zahrady – zástavby rodinnými domy, vilami, hřbitov a zahrádkářské osady. Typické pro tuto kategorii je
vysoká účast funkční zeleně antropického charakteru.
Sady – extenzivní, intenzivní i opuštěné, kde bývalé ovocné stromy (většinou jabloně nebo třešně) jsou
mnohdy zachovány již jen v nepatrných zbytcích. Mnohdy se v podrostu těchto opuštěných sadů vytváří
poměrně cenná bylinná společenstva.
Druhotné lesní porosty a umělé lesní výsadby listnaté – porosty dřevin významně pozměněného
druhového složení včetně spontánních náletů dřevin na neudržovaných plochách. Kategorie zahrnuje
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C.2.7. Obyvatelstvo
Navrhovaná stavba je součástí hlavního dopravního systému centrální části Prahy řešící místní dopravní
situaci nachází se nevyhnutelně v hustě zalidněném území Městských částí Praha 8 a Praha 9 (kat. území
Libeň). Městská zástavba se stávajícím systémem uliční sítě reprezentovaná převážně objekty z 19 a první
poloviny 20 století poskytuje jen malé prostorové možnosti pro rozvinutí trasy MO. Trasa navrhované
MO se proto v některých úsecích nepříznivě přibližuje k stávající zástavbě.
Trasa navrhované stavby komunikace MO sleduje koridor následujících stávajících ulic a náměstí:
náměstí Na Balabence, Čuprova ul., Povltavská ul.
Širší zájmového území ovlivněného záměrem stavby MO je možné charakterizovat jako území sídelního
útvaru se zhruba 27 tisíci obyvateli (viz katastrální území Praha 8 - Libeň a Praha 9 – Libeň).

Celé zájmové území posuzované stavby MO se nachází v ochranném pásmu památkové rezervace Prahy
vyhlášené NV č.66/1971 Sb. Současně bylo území památkové rezervace od roku 1992 prohlášeno za
památku světového kulturního dědictví UNESCO.

Přehled historických a architektonicky významných budov v širším
zájmovém území stavby spadajícím do katastrálního území Libeň

Název objektu
Libeňský zámek, park, hospodářské
budovy
obytná budova, ohradní zeď

Adresa
Zenklova 35

obytná budova
kaple a zahrada

Zenklova 167
Zenklova 167

zámeček Rokoska

Zenklova 167

pomník primátora J. Podlipného

Zenklova ul.

Löwitův mlýn

U Českých loděnic 6

most přes Rokytku

Zenklova ul.

sokolovna

Zenklova 37

kostel sv. Vojtěcha

U Libeňského zámku

gymnázim

U Libeňského zámku 1

Nová synagoga

Ludmilina 1

Vodárenská věž

nám. Na Balabence 7

kaplička usedlosti Kundratka

Kundratka

obytná budova, hosp. budovy,
ohradní zeď

Prosecká 32

usedlost Císařská

Prosecká ul.

ENVISYSTEM s.r.o.

Plochami navrženými k vyhlášení památkové zóny je oblast Thomayerových sadů a přilehlého pásma
zeleně podél ulice U Českých loděnic. Druhým územím je pak oblast staré zástavby Libně (tj. zhruba
území ulic Zenkolova, Na Rokytce, Světová, Kotlaska, nám. Dr.V. Holého).

Poznámka:
Přehled problematiky památkové ochrany je graficky zpracován v mapové příloze č.F.5.

C.2.8. Kulturní památky a hmotný majetek
Tab. C.10:

Památkově chráněnou plochou jsou stávající plochy nacházejících se v širším území stavby MO jako jsou
areál zámečku Rokoska a areál Libeňského zámku včetně hospodářských budov, sokolovny, budovy
gymnázia a kostela sv. Vojtěcha.

Zenklova 225
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

D.1.

E.
PRAVDĚPODOBNOST
VÝSKYTU

CHARAKTERISTIKA MOŽNÝCH VLIVŮ A ODHAD JEJICH VELIKOSTI,
SLOŽITOSTI A VÝZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDĚPODOBNOSTI,
DOBY TRVÁNÍ, FREKVENCE A VRATNOSTI)

Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí. Tyto
jednotlivé vlivy lze třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se mění podle konkrétních
situací. Navíc jednotlivá hlediska se vzájemně kombinují. Pro sjednocení přístupu uvádíme na začátku
této kapitoly dvě metodické tabulky:
•
•

Hlavní hlediska

F.
SOUČINNOST
S JINÝMI VLIVY

klasifikace vlivů na životní prostředí
5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o stupnici převzatou z metodik
multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“ daného stavu nebo činnosti (proto vyšší
hodnota představuje lepší stav nebo řešení)

Poznámka

1. vyloučené
2. málo
pravděpodobné
3. středně
pravděpodobné
4. velmi
pravděpodobné

děj nemůže nastat, pravděpodobnost (p) = 0,0
pravděpodobnost jevu je nízká, výskyt jevu se celkově
nepředpokládá
pravděpodobnost výskytu jevu je reálná, v rámci odhadů se hovoří
o možnosti 50 na 50
pravděpodobnost jevu je vysoká, výskyt jevu se celkově
předpokládá

5. jisté
1. inhibiční

děj musí nastat, pravděpodobnost (p) = 1,0
při vzájemném působení dvou faktorů se celkový jejich účinek
snižuje

2. indiferentní
3. kumulativní

faktory se vzájemně neovlivňují
celkový účinek se zvyšuje, při součtu účinků se jedná o vlast.
kumulaci, při násobku účinku jde o synergismus
(počet dotčených objektů, koncentrace látek v prostředí,
ekvivalentní hladina hluku)
5ti-členná stupnice, vychází z multikriteriálního hodnocení staveb a
činností

G.
1. přímá
VELIKOST VLIVU kvantifikace
2. semikvantitativní
stupnice

Tab.D.1: Klasifikace vlivů stavby na životní prostředí
Hlavní hlediska
A.
1. příprava
FÁZE REALIZACE
2. výstavba
3. provoz

4. likvidace
B.
ZPŮSOB
INTERAKCE
C.
VRATNOST
DĚJE
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bez významných vlivů na ŽP
časově omezené významné vlivy na obyvatelstvo a ekosystémy
zásadní vliv: a) vliv silničního tělesa a přidružených
staveb
b) vliv vlastního automobilového provozu
vzhledem k dlouhé době životnosti (50-100 let) není tato část
předmětem samotného hodnocení

Tab.D.2: 5ti-členná stupnice hodnocení staveb a činností
Výskyt
škodlivin
1

1. vlivy přímé
2. vlivy nepřímé

faktor působí přímo na hodnocenou složku ŽP
faktor působí na hodnocený cílový objekt přes jinou složku

2

1. vratné

po zásahu dojde v reálném čase k obnovení původní struktury a
funkce systému

3

2. částečně vratné

2. krátkodobé

původní struktura a funkce bude obnovena jen částečně
účinek vlivu je trvalý a ani po jeho odeznění nelze systém vrátit do
původního stavu
časovou jednotkou je den, jedná se o vlivy, které nemusí být
obyvatelem vůbec postiženy
časovou jednotkou je měsíc, vliv na obyvatele je prokazatelný

3. střednědobé

časovou jednotkou je rok

4. dlouhodobé

časovou jednotkou je 1 generace (25 let)

5. trvalé

po dobu trvání stavby

3. nevratné
D.
DOBA TRVÁNÍ

Poznámka

1. chvilkové

4

5

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)
na hranici
limitu
(80-120%)

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

likvidace
objektu, zásadní
extrémní
ohrožení funkce
silné narušení,
nadprůměrfunkce je vážně
né
ohrožena
průměrný může
průměrné
vést k ohrožení
funkce
částečný,
pod limitem
podprůměrneohrožuje
(40-80%)
né
funkci
hluboko pod bez reálného
limitem
vlivu
nulové
<50% limitu (nulový vliv)

Finanční
náklady

Důležitost
(váha
ukazatele)

Užitečnost

Obecná přijatelnost
řešení

nepřijatelné

nulová

minimální
velmi
nízká

jednoznačně
nepřijatelné

vysoké

malá

malá

nepřijatelné nebo
přijatelné s velkými
výhradami

průměrné

průměrná

průměrná
střední

přijatelné s většími
výhradami (rozhraní)

nízké

velká

velká

přijatelné s dílčími
výhradami

žádné

maximální
rozhodující
, velmi
vysoká

jednoznačně
přijatelné,
bezproblém., ideální

Jednotlivé typy vlivů jsou diskutovány průběžně u jednotlivých složek životního prostředí.
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D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálních a ekonomických vlivů

určitou vymezenou dobu. Příznivě působí i nabídnuté východisko, např. nabídka možnosti přestěhovat se
v případě nutnosti po dobu provádění nejhlučnějších stavebních operací do hotelu.

a) Zdravotní riziko hluku

Závislost je i mezi nepříznivým prožíváním hluku a délkou pobytu v hlučném prostředí. Rozmrzelost
může vzniknout po víceleté latenci a s délkou konfliktní situace se prohlubuje a fixuje. Kromě toho však
může být významně ovlivněna zdravotním stavem.

Nebezpečnost hluku a vztahy expozice a účinku
Jako hluk se označuje každý zvuk, který je nechtěný a obtěžující a to bez ohledu na jeho intenzitu.
Nepříznivé účinky hluku na zdraví zahrnují jak možnost přímého poškození sluchového aparátu při
působení vysokých intenzit hluku, tak účinky nespecifické, spočívající v ovlivnění funkcí různých
systémů organismu i při nízké úrovni hlukové expozice.
Při stanovení limitů hluku v místech mimopracovního pobytu lidí se vychází především z prahových
hodnot nepříznivého vlivu hluku na komunikaci řečí, obtěžování a rušení spánku v nočním období [1].
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny hluku má řadu prokázaných nepříznivých důsledků
v oblasti chování a vztahů, vede k podrážděnosti, nejistotě, poklesu pracovní kapacity a pocitům
nespokojenosti. Může však vést i k překrývání a maskování důležitých signálů, jako je domovní zvonek,
telefon, alarm.
Nejvíce citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období
osvojování řeči. Jde tedy o významnou část populace.
Pro dostatečně srozumitelné vnímání složitějších zpráv a informací (cizí řeč, výuka, telefonická
konverzace) by rozdíl mezi hlukovým pozadím a hlasitostí vnímané řeči měl být nejméně 15 dB a to
nejméně v 85 % doby. Při průměrné hlasitosti řeči 50 dB by tak nemělo hlukové pozadí v místnostech
převyšovat 35 dB.
Obtěžování hlukem je nejobecnější reakcí lidí na hlukovou zátěž. Uplatňuje se zde jak emoční složka
vnímání, tak složka poznávací při rušení hlukem při různých činnostech. Vyvolává celou řadu
negativních emočních stavů, mezi které patří pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady,
deprese, obavy, pocity beznaděje nebo vyčerpání.
U každého člověka existuje určitý stupeň citlivosti, respektive tolerance k rušivému účinku hluku, jako
významně osobnostně fixovaná vlastnost.
V normální populaci je 10-20 % vysoce senzitivních osob, stejně jako velmi tolerantních, zatímco u
zbylých 60-80 % populace víceméně platí kontinuální závislost míry obtěžování na intenzitě hlukové
zátěže.
Četné epidemiologické studie prokazují, že stejná úroveň hlukové expozice z různých zdrojů hluku vede
k rozdílnému stupni obtěžování exponované populace. Intenzivnější reakce obyvatel byly pozorovány
vůči hluku ze stacionárních zdrojů doprovázenému vibracemi, hluku obsahujícímu nízké frekvenční
složky a hluku impulsního charakteru. Nepříjemnější je též hluk s kolísavou intenzitou nebo obsahující
výrazné tónové složky. Hodnocení obtěžujícího účinku kombinované expozice hluku z různých zdrojů je
velmi obtížné a doposud k tomu neexistuje obecně přijatý model [1].
Při působení hluku zde však kromě senzitivity a fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě dalších
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. Významnou úlohu zde hraje
vztah ke zdroji hluku, pocit do jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký
ekonomický význam. Menší rozmrzelost působí hluk, u nějž je předem známo, že bude trvat jen po
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Vysoké hladiny hluku vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování, mohou u predisponovaných
jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci.
Dle údajů WHO je ve dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách ekvivalentní hladinou
akustického tlaku pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB.
Pro předpověď procenta osob obtěžovaných hlukem z pozemní automobilové dopravy v podmínkách ČR
se v rámci kvantitativního hodnocení rizika hluku standardně používají výsledky Systému monitorování
zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí, subsystému 3, realizovaného Státním
zdravotním ústavem Praha a hygienickou službou (dále Monitoring HS) [4,8].
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením, narušením
délky a hloubky spánku, zejména redukcí důležité REM fáze spánku. Vlivem hluku je možné pozorovat u
spících osob zvýšení krevního tlaku, zrychlení srdečního pulsu, zvýšenou frekvenci pohybů, změny
dýchání. Prokazatelné je též zvýšené uvolňování stresových hormonů. V rušení spánku hlukem se
setkávají jak fyziologické, tak psychologické aspekty působení hluku. Efekt narušeného spánku se
projevuje i následující den např. rozmrzelostí, zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo
zvýšenou únavností. Objektivně bylo prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní.
Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními
poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku při
ustáleném hluku v interiéru se dle různých autorů začínají objevovat od ekvivalentní hladiny akustického
tlaku 27 – 30 dB. Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní
hladinou akustického tlaku 40 dB.
Nepříznivé ovlivnění nálady následující den bylo prokázáno při hodnotách hluku během spánku vně
budov již pod 60 dB a předpokládá se, že k ovlivnění dochází i z hlediska výkonnosti.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku neměla v okolí obydlí
přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny hluku asi o 15 dB při přenosu venkovního
hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty jednotlivých hlukových událostí by pak
neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku a počet těchto událostí by během
noci neměl přesáhnout 10-15 ze všech zdrojů hluku. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hluku
měly být ještě nižší. Na rušení spánku hlukem nedochází v hlučných lokalitách k adaptaci obyvatel ani po
více letech.
Ve zprávě TNO (Nizozemská organizace pro aplikovaný vědecký výzkum) byly v roce 2003 publikovány
vztahy mezi noční hlukovou expozicí z automobilové a ze železniční dopravy a procentem osob
udávajících při dotazníkovém šetření zhoršenou kvalitu spánku pro tři úrovně intenzity rušení spánku.
Vycházejí ze statistického zpracování obsáhlé databáze výsledků z 12 terénních studií z různých zemí
[12].
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V podmínkách ČR se opět používají hlavně vztahy mezi noční expozicí hluku z pozemní dopravy a
procentem osob s narušeným spánkem, vycházející z výsledků dotazníkových šetření provedených
v rámci již zmíněného Monitoringu HS [4].
Známé je ovlivnění výkonnosti hlukem. Zvláště citlivá na působení zvýšené hlučnosti je tvůrčí duševní
práce a plnění úkolů spojených s nároky na paměť, soustředěnou a trvalou pozornost a komplikované
analýzy. Rušivý účinek hluku je významný zejména při činnostech náročných na pracovní paměť, kdy je
třeba udržovat část informací v krátkodobé paměti, jako jsou matematické operace a čtení.
Důsledkem působení chronického stresu vyvolaného dlouhodobým působením hluku může dojít ke
zvýšení celkové nemocnosti exponovaných osob. Může jít o některá onemocnění zažívacího traktu,
poruchy krevního tlaku, arteriosklerózu, zánětlivá onemocnění, nižší odolnost vůči infekci, poruchy
menstruačního cyklu a v těhotenství, spastické stavy a prediabetické stavy.
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Při hodnocení působení hluku na lidské zdraví si obecně musíme být vědomi nejistot, kterými je tento
proces zatížen.
V podstatě jsou dvojí. Jedny jsou dány omezenou schopností fyzikálních parametrů hluku, které máme k
dispozici, jednoduše popsat fyziologickou závažnost, tedy nebezpečnost hlukové události a druhé
vyplývají ze skutečnosti, že účinek hluku je variabilní nejen interindividuálně, ale i situačně, sociálně,
emocionálně a historicky.
V praxi se proto nezřídka setkáváme se situacemi, kdy lidé postižení hlukem v konkrétních podmínkách
nepotvrzují platnost stanovených limitů, neboť z exponované populace se vydělují skupiny osob velmi
citlivých a naopak velmi rezistentních, které stojí jakoby mimo kvantitativní závislosti. Za různých
okolností představují tyto atypické reakce 5–20 % celého souboru [3].

V retrospektivní studii bylo zjištěno, že k rozdílům v nemocnosti docházelo až po delší době strávené
v hlučném prostředí, u nervových onemocnění po 8-10 letech, u cévních onemocnění až po 11-15 letech
[3].

V obecné rovině ze závěrů WHO vyplývá, že v obydlích je kritickým účinkem hluku rušení spánku,
obtěžování a zhoršená komunikace řečí. Noční ekvivalentní hladina akustického tlaku by z hlediska
rušení spánku neměla přesáhnout 45 dB LAeq, denní ekvivalentní hladina pak hodnotu 55 dB LAeq,
měřeno 1 m před fasádou [1].

Statisticky významná závislost mezi noční hlukovou expozicí z dopravy a celkovou nemocností na
civilizační choroby byla opakovaně ověřena v rámci Monitoringu HS, přičemž bylo zjištěno, že zvýšená
hluková expozice se na nemocnosti podílí asi z 10 %.

Hodnocení expozice a charakterizace rizika hluku

Ze specifických systémových účinků hluku bylo v řadě epidemiologických a klinických studií u populace
žijící v hlučných oblastech kolem letišť, průmyslových závodů nebo hlučných komunikací prokázáno
zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění.

Výstupem hlukové studie použitým pro předběžné orientační hodnocení zdravotních rizik hluku
z dopravy po navrženém úseku městského okruhu jsou počty exponovaných obyvatel vztažené ke
konkrétní úrovni hlukové zátěže v denní a noční době.

Akutní hluková expozice aktivuje autonomní a hormonální systém a vede k přechodným změnám, jako je
zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce. Po dlouhodobé expozici se u citlivých jedinců
z exponované populace mohou vyvinout trvalé účinky, jako je hypertenze a ischemická choroba srdeční
(nedostatečné prokrvení srdečního svalu, projevující se klinicky jako angina pectoris až infarkt
myokardu).
Zvýšené riziko ischemické choroby srdeční bylo v zahraničních studiích prokázáno při dlouhodobé
expozici ekvivalentní hladině dopravního hluku od 65 – 70 dB. V ČR bylo v rámci Monitoringu HS
zjištěno, že lidé žijící minimálně 5 let v lokalitách s noční ekvivalentní hladinou hluku z dopravy > 62 dB
mají i po zohlednění možných interferujících faktorů 1,2 x vyšší šanci onemocnět hypertenzí a 1,4 x vyšší
šanci onemocnět infarktem myokardu. Statisticky významný vztah se projevil mezi výskytem hypertenze
a hlučností v místě bydliště a to od LAeq 45 dB v noci [8].
Při interpretaci těchto závěrů je nezbytné mít na paměti, že hluk je s ohledem na individuální rozdíly
v citlivosti v podstatě bezprahová noxa. U citlivých podskupin a jednotlivců je proto nutné nepříznivé
účinky předpokládat i při hladinách venkovního hluku významně nižších, nežli jsou úrovně expozice
hodnocené z hlediska statistické významnosti pro celou populaci.
Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů, vliv na
funkci imunitního systému a následně zvýšená frekvence infekcí, zvýšený výskyt duševních poruch nebo
snížená porodní váha novorozenců u matek exponovaných vysoké hladině hluku v době těhotenství,
nejsou natolik průkazná a konzistentní, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hluku.
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Hodnocen je současný stav v roce 2005 a výhledový stav v roce 2015 po zprovoznění posuzovaného
úseku MO. Výpočet pro rok 2015 se týká obou variant provedení MO, neboť rozdíl v trase těchto variant
je v části, která se nedotýká obytné zástavby.
Vzhledem k dominantnímu akustickému vlivu tramvajové dopravy v ulicích ve kterých je vedena, je
expozice obyvatel těchto ulic hodnocena samostatně. Jedná se o ulice Zenklova, Sokolovská, Na Žertvách
a Českomoravská s celkovým počtem 1694 exponovaných obyvatel.
Vliv pouze automobilové dopravy je hodnocen v ulicích Kovanecká, Na Balabence, Nad Kolčavkou, Na
Rokytce, U libeňkého pivovaru, Pivovarnická, Na Hájku,Klihařská, Pod Labuťkou, Prosecká, Pod
Kotlaskou, Pod Hájkem, Kotlaska, Kandertova, Povltavská a Primátorská. Celkem je zde hodnocena
expozice 3187 obyvatel.
Výrazným zdrojem hluku je v zájmové oblasti také doprava ze dvou tratí ČD, která ale do modelového
výpočtu hlukové studie ve fázi oznámení záměru není zahrnuta.
Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z
následujících tabulek, ve kterých jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové expozice pro
nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto
prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči účinkům hluku.
Ve spodní části tabulek jsou v příslušném hlukovém pásmu uvedeny počty obyvatel, jejichž hlukovou
expozici dopravnímu hluku udává hluková studie.
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Tab. D.3:

oznámení záměru

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den a počty
exponovaných obyvatel

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – den (LAeq, 6-22 h )
a počty exponovaných obyvatel
Nepříznivý účinek
dB(A)
45-50
50-55
55-60 60-65
65-70
70-75
75+
Sluchové
Postižení *
Zhoršené osvojení řeči a
čtení u dětí

Tab.D.4:

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc a počty
exponovaných obyvatel

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové expozice – noc (LAeq, 22-6 h)
a počty exponovaných obyvatel
Nepříznivý účinek
dB(A)
< 40
40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70+
Zhoršená nálada a výkonnost
následující den
Subjektivně vnímaná horší
kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ

Ischemická choroba srdeční
Obtěžování hlukem
Zhoršená komunikace řečí

Zvýšená nemocnost

Silné obtěžování
Mírné obtěžování
Počet obyvatel – 2005
(automobilová doprava)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(automob. doprava)
Počet obyvatel - 2005
(tramvaje)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(tramvaje)
Poznámka:

-

753

451

1124

725

107

27

-

1159

830

579

108

0

0

-

-

-

496

0

1198

-

-

22

*) přímá expozice hluku v interiéru

19

212

1112

329

Počet obyvatel – 2005
(automobilová doprava)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(automob. doprava)
Počet obyvatel - 2005
(tramvaje)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(tramvaje)

-

0

753

451

1124

750

109

0

-

150

1159

830

586

298

0

0

-

-

-

-

-

-

496

1198

-

-

-

-

20

21

752

901

Z tabulek je zřejmá vysoká míra současné hlukové expozice hodnocených domů a to zejména na ulicích
s tramvajovou dopravou. Hluk z dopravy je zde pro exponované obyvatele zdrojem zvýšeného rizika
všech známých nepříznivých účinků hluku s výjimkou přímého postižení sluchového orgánu.
Z výsledků epidemiologických studií, potvrzených i u nás, vyplývá těsnější vztah mezi indikátory
nepříznivých zdravotních účinků hluku a hlukovou expozicí pro noční hluk. Důvodem je jak homogenní
expozice, neboť většina populace tráví noc doma a příliš se neliší při svých aktivitách, tak i působení
hluku prostřednictvím narušeného spánku, které se projevuje, i když nedochází přímo k probuzení.
Pro noční hluk z městské pozemní dopravy je dnes možné na základě současných znalostí vztahů
expozice a účinku provést podrobnější kvantitativní zhodnocení míry zdravotního rizika vyjádřené
předpokládaným celkovým výskytem vybraných civilizačních onemocnění u exponované populace, resp.
procentem postižených osob.
V následující tabulce jsou uvedeny kvantitativní vztahy expozice a účinku pro celkovou prevalenci
vybraných civilizačních onemocnění u exponované populace, resp. procento postižených osob. Tyto
vztahy byly publikovány v závěrečných zprávách subsystému 3 Monitoringu zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí Státního zdravotního ústavu Praha [4,8].
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Údaj o sumě civilizačních nemocí je zde třeba chápat, tak že hlučnost nezpůsobuje u exponovaných osob
specifická onemocnění, nýbrž celkově zhoršuje jejich zdravotní stav, přispívá k dřívějšímu propuknutí
chorob, které by se jinak projevily později a zhoršuje jejich průběh. Podle výsledků dotazníkových šetření
frekvence součtu civilizačních chorob statisticky významně stoupá v závislosti na noční ekvivalentní
hladině hluku od 81 do 102 %.
Tab. D.5:

Vztah expozice a účinku pro hluk z dopravy – noc

Vztah expozice a účinku pro hluk z dopravy – noc (LAeq, 22-6 h )
Nepříznivý účinek
dB(A)
Suma civilizačních chorob*
Procento osob s infarktem
myokardu
Procento osob obtěžovaných
hlukem
Procento osob s narušeným
spánkem
Procento osob užívajících
denně sedativa
Počet obyvatel – 2005
(automobilová doprava)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(automobilová doprava)
Počet obyvatel – 2005
(tramvaje)
Počet obyvatel - 2015 s MO
(tramvaje)

<40
Do 81

45-50
84-88

50-55
55-60
88-91,5 91,5-95

60-65
95-98,5

65-70
98,5-102

Do 3,7 3,7-4,1

4,1-4,5

4,5-4,9

4,9-5,4

5,4-6,0

6,0-6,6

Do 26

33-41

41-52

52-65

65-82

82-100

Do 11 11-12,5 12,5-13,8 13,8-15 15-16,5 16,5-18,5 18,5-20,5
Do 3,5 3,5 – 4

4 – 4,5

4,5 – 5

5 – 5,7

5,7 – 6,5

6,5 – 7,4

-

0

753

451

1124

750

109

-

150

1159

830

586

298

0

-

-

-

-

-

-

1694**

-

-

-

-

20

21

1653**

Poznámky:
(*) Jedná se o tuto skupinu vybraných civilizačních chorob: hypertenze, infarkt myokardu, vředová choroba
žaludku a dvanácterníku, cholelithiasa a urolithiasa, diabetes mellitus, nádorová onemocnění a časté katary horních
cest dýchacích [4].
(**) Vztahy pro hlukovou expozici nad 70 db LAeq, 22-6 h nejsou odvozeny.

Kromě vysoké míry hlukové expozice a rizika nepříznivých zdravotních účinků pro obyvatele
hodnocených domů z tabulek vyplývá i mírné zlepšení situace v roce 2015, dané poklesem počtu obyvatel
s nejvyšší mírou hlukové zátěže. Nadále však půjde o území s vysokou úrovní hlukové expozice,
představující významné riziko nepříznivých účinků hluku na zdraví exponovaných obyvatel.
V dané fázi oznámení záměru se jedná o předběžný orientační odhad. Podklady z detailní hlukové studie,
ve které bude hodnocen i hluk z provozu tratí ČD a kde bude vyhodnocen i stav v roce 2015 bez realizace
MO a výhledový stav v roce 2035, budou k dispozici až ve fázi dokumentace zpracované podle přílohy č.
4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. v další fázi procesu EIA.
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Z výstupů hlukové studie vyplývá vysoká míra současné i budoucí hlukové expozice obytných domů
situovaných v zájmovém území v okolí plánované trasy MO. Hluk z dopravy je zde zdrojem zvýšeného
rizika všech prokázaných nepříznivých účinků hluku s výjimkou přímého postižení sluchového orgánu.
Pro obyvatele bytů situovaných okny ke komunikacím je dopravní hluk především příčinou obtěžování,
zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky
v podobě zvýšené nemocnosti.
Z předběžného orientačního odhadu ze sumárního hlediska vyplývá mírné zlepšení situace v hodnoceném
roce 2015 po realizaci městského okruhu, dané poklesem počtu obyvatel s nejvyšší mírou hlukové zátěže.

40-45
81-84

26-33

Závěr k riziku hluku

b) Zdravotní riziko znečištění ovzduší
Výběr škodlivin k hodnocení rizik imisí z dopravy
Při hodnocení zdravotních rizik imisí z dopravy bylo v minulých letech zavedeným postupem hodnotit
riziko účinků oxidu dusičitého, jakožto škodliviny s akutním, subakutním a chronických toxickým
systémovým účinkem, projevujícím se vlivem na nemocnost exponované populace a riziko účinku
benzenu, jakožto představitele aromatických uhlovodíků s pozdním karcinogenním účinkem [6].
Pracovní skupina Hlavního hygienika ČR pro hodnocení zdravotních rizik v oboru hygieny obecné a
komunální v závěrech z jednání uskutečněného v prosinci 2004 doporučila i s vědomím úskalí při
věrohodném hodnocení expozice rozšířit hodnocení zdravotních rizik imisí z dopravy o suspendované
částice PM10 a benzo(a)pyren. Důvodem bylo vyhodnocení poznatků o vlivu těchto složek imisí na zdraví
obyvatel měst na základě epidemiologických studií z posledních let. V případě imisí PM10 se jedná vedle
ovlivnění nemocnosti především o nepříznivé ovlivnění úmrtnosti, resp. délky dožití exponované
populace a to i při úrovni imisních koncentrací hluboko pod současnými limity. V případě
benzo(a)pyrenu jde o zohlednění karcinogenního účinku směsi polyaromatických uhlovodíků, který se
mechanismem účinku i cílovými orgány odlišuje od účinku benzenu.
Pro hodnocení zdravotních rizik imisí z dopravy v rámci oznámení záměru a dokumentace EIA
posuzované stavby bylo proto rozhodnuto hodnotit v rámci rozptylové studie expozici pro tuto rozšířenou
škálu látek.
Nebezpečnost a vztahy expozice a účinku


Oxid dusičitý, NO2

Oxid dusičitý je ze zdravotního hlediska nejvýznamnějším oxidem dusíku. Jeho význam je dán nejen
přímými účinky na zdraví, ale i významnou úlohou při sekundárním vzniku dalších škodlivých polutantů
v ovzduší, jako jsou ozón a jemná frakce pevných částic.
Hlavními antropogenními zdroji oxidů dusíku jsou emise ze spalování fosilních paliv, ať již ve
stacionárních zařízeních při vytápění a získávání energie nebo v motorech dopravních prostředků. Ve
většině případů je emitován oxid dusnatý, který je ve vnějším ovzduší rychle oxidován na oxid dusičitý.
Suma obou oxidů je označována jako NOx.
Oxid dusičitý je dráždivý páchnoucí plyn s čichovým prahem mezi 100 až 410 µg/m3. Přírodní pozadí
NO2 představují roční průměrné koncentrace v rozmezí 0,4 – 9,4 µg/m3. Průměrné roční koncentrace
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oxidu dusičitého v ovzduší 21 měst ČR se dle závěrečné zprávy subystému 1 Monitoringu HS v roce
2003 pohybovaly od 19 do 49 µg/m3. Roční imisní limit 40 µg/m3 byl překročen pouze na několika
měřících stanicích v Praze. Na stanici ČHMÚ Pha9-Vysočany byla v roce 2003 naměřena průměrná roční
koncentrace 40,1 µg/m3, na stanici Pha8-Kobylisy 31,4 µg/m3[15,16].
Oxid dusičitý patří mezi významné škodliviny i ve vnitřním ovzduší budov, kde mohou být dosahovány
koncentrace významně vyšší, nežli ve vnějším prostředí.
Při inhalaci je NO2 vzhledem k omezené rozpustnosti ve vodě jen zčásti zadržen v horních cestách
dýchacích a proniká až do plicní periferie. Hlavním místem depozice a účinku NO2 v plicní tkáni je
zřejmě oblast spojení bronchiolů s plicními sklípky. Vyvolává dráždění dýchacího traktu, ovlivňuje plicní
funkce, snižuje odolnost respiračního traktu k infekčním onemocněním a zvyšuje riziko vyvolání
astmatických obtíží.
Při kontrolovaných klinických studiích u dobrovolníků se akutní účinky na lidské zdraví v podobě
ovlivnění plicních funkcí a reaktivity dýchacích cest u zdravých osob projevují až při vysoké koncentraci
NO2 nad 1880 µg/m3 (1 ppm).
Krátkodobá expozice nižším koncentracím však vyvolává zdravotní odezvu u citlivých skupin populace,
jako jsou pacienti s chronickou obstrukční chorobou plic, chronickou bronchitidou a zejména astmatici.
V několika studiích u astmatiků bylo prokázáno snížení plicní kapacity nebo zvýšení odporu dýchacích
cest při krátkodobé 30minutové expozici koncentraci NO2 560 µg/m3. Při stejné koncentraci při
4hodinové expozici byly zjištěny funkční změny plic i u pacientů s chronickou obstrukční chorobou plic.
Astmatici jsou pravděpodobně vůči účinkům oxidu dusičitého nejcitlivější částí populace a některé studie
u nich ukazují na zvýšenou bronchiální reaktivitu při působení dalších vlivů (chlad, cvičení, alergeny
v ovzduší) při ještě nižší úrovni krátkodobé expozice.
Chronické působení dlouhodobé expozice NO2 na lidské zdraví doposud nebylo žádnou studií spolehlivě
kvantifikováno. Úskalím epidemiologických studií při expozici z venkovního ovzduší je obtížné odlišení
účinků NO2 od dalších souběžně působících látek.
Nejspolehlivější kvantitativních vztahy mezi expozicí a účinkem byly proto odvozeny ze studií
vycházejících z expozice ve vnitřním prostředí. Nejcitlivější věkovou skupinou populace se zde jeví starší
děti ve věku 5 – 12 let, u kterých byl meta-analýzou studií účinků NO2 ve vnitřním ovzduší budov
zjištěn 20 % nárůst rizika respiračních obtíží a onemocnění dolních cest dýchacích při každém zvýšení
koncentrace o 28 µg/m3 při expozici v rozsahu dvoutýdenních průměrů 15 - 122 µg/m3 nebo možná vyšší.
V řadě epidemiologických studií byla zjištěna vyšší incidence respiračních příznaků u dětí různého věku
v závislosti na bydlišti v těsné blízkosti rušných komunikací s intenzivní dopravou. V některých velkých
městech se prokázala souvislost mezi úrovní 24hodinové koncentrace NO2 a počtem návštěv u lékaře
nebo hospitalizací u astmatiků.
I když z žádné z těchto studií nelze spolehlivě hodnotit dlouhodobou expoziční úroveň ve vztahu
k účinkům, souhrnně jasně ukazují na respirační účinky u dětí při dlouhodobé expozici NO2 v rozsahu
průměrné roční koncentrace 50 – 75 µg/m3 nebo vyšší.
WHO konstatuje při odůvodnění doporučených směrnicových hodnot imisních koncentrací, že u oxidu
dusičitého nelze z dostupných podkladů jasně definovat kvantitativní vztah mezi expozicí a účinkem. Za
hodnotu LOAEL (nejnižší úroveň expozice, při které jsou ještě pozorovány zdravotně nepříznivé účinky)
považuje koncentraci 380 – 560 µg/m3, která u astmatiků při krátkodobé expozici vyvolává malou cca 5%
změnu plicních funkcí a zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na bronchokonstrikční podněty.
Astmatici představují v mnoha zemích 4 – 6 % populace. Následky opakované krátkodobé expozice nebo
účinky u lidí s těžší formou plicních onemocnění, kteří nejsou do klinických studií zařazováni, nejsou
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známé. Metaanalýza epidemiologických studií naznačila změny reaktivity dýchacích cest i při
koncentraci pod 380 µg/m3.
Z těchto důvodů byl experty WHO při odvození krátkodobé imisní koncentrace z hodnoty LOAEL použit
50% bezpečnostní faktor. Směrnicová 1hodinová maximální imisní koncentrace NO2 pak činí 200 µg/m3.
Při dvojnásobné koncentraci kolem 400 µg/m3 již byly malé účinky na plicní funkce u astmatiků
pozorovány a riziko vzrůstá při přítomnosti alergenů v ovzduší. Při poloviční krátkodobé koncentraci 100
µg/m3 nebyly nepříznivé účinky zjištěny v žádné z klinických studií. I když dostupné podklady
neumožńují spolehlivé stanovení doporučené roční průměrné koncentrace, je z dosavadních zjištění
patrná potřeba chránit populaci před nepříznivými účinky dlouhodobé chronické expozice oxidu
dusičitému.
WHO proto převzalo jako směrnicovou hodnotu průměrnou roční koncentraci 40 µg/m3 z Envromental
Health Criteria č. 188 z roku 1997. Ta byla odvozena z výše zmíněné meta-analýzy epidemiologických
studií účinků vnitřního ovzduší u starších dětí, konkrétně na základě nejnižší výchozí koncentrace 15
µg/m3 NO2 a navýšení o 28 µg/m3, při kterém již bylo zjištěno zvýšení respirační nemocnosti o 20 %.
Zdůrazňuje přitom však fakt, že nebylo možné stanovit úroveň koncentrace, která by při dlouhodobé
expozici prokazatelně zdravotně nepříznivý účinek neměla.
Pracovní skupina expertů WHO v lednu 2004 konstatovala, že nové epidemiologické studie sice potvrzují
spojitost mezi nepříznivými účinky na zdraví a dlouhodobou expozicí průměrné koncentraci NO2 nižší,
nežli je směrnicová koncentrace 40 µg/m3, ale oxid dusičitý zde zřejmě slouží především jako indikátor
komplexní směsi imisí z dopravy a na základě těchto studií není možné navrhnout novou směrnicovou
koncentraci. Závěrem je proto doporučení stávající hodnotu 40 µg/m3 zachovat nebo ji snížit [26].
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů, konkrétně prevalence
respirační nemocnosti u dětí, je možné použít vztahů z epidemiologických studií. Nejčastěji se k tomuto
účelu používají vztahy závislosti expozice a účinku odvozené v rámci programu CICERO Kristin
Aunanovou z University Oslo v Norsku a publikované v roce 1995 [17].
V ČR platí jako imisní limity pro oxid dusičitý 1hodinová průměrná koncentrace 200 µg/m3 a průměrná
roční koncentrace 40 µg/m3.


Suspendované částice PM10

K označení tuhých znečišťujících látek v ovzduší je používáno mnoho pojmů, které se překrývají, někdy
vztahují ke způsobu vzorkování nebo k místu depozice v dýchacím traktu. Setkáváme se tak s pojmy tuhé
znečišťující látky (TZL), pevný aerosol, prašný aerosol, polétavý prach, v zahraniční literatuře pak
suspendované částice (suspended particulate matter SPM), celkové suspendované částice (total suspended
particles TSP), černý kouř (black smoke). V současné době se hlavní význam klade na zohlednění
velikosti částic, která je rozhodující pro průnik a depozici v dýchacím traktu. Rozlišuje se frakce
s aerodynamickým průměrem částic do 10 µm, která proniká pod hrtan do spodních dýchacích cest,
označená jako PM10 a jemnější respirabilní frakce s aerodynamickým průměrem do 2,5 µm označená jako
PM2,5 pronikající až do plicních sklípků. K přesnému zjištění těchto frakcí slouží odběrové aparatury,
které zachycují částice v určitém rozměrovém rozmezí.
Z dosavadních poznatků je zřejmé, že částice v ovzduší představují významný rizikový faktor
s mnohočetným efektem na lidské zdraví. Na rozdíl od plynných látek nemají specifické složení, nýbrž
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představují směs látek s různými účinky. Současně působí i jako vektor pro plynné škodliviny. Na vzniku
jemných částic tak např. participuje jak SO2 , tak i NO2.
Z hlediska původu, složení i chování se jemná frakce částic do 2,5 µm a hrubší frakce většího průměru
významně liší. Jemné částice jsou často kyselého pH, do značné míry rozpustné a obsahují sekundárně
vzniklé aerosoly kondenzací plynů, částice ze spalování fosilních paliv včetně dopravy a znovu
kondenzované organické či kovové páry. Převažují zde částice vznikající až sekundárně reakcemi
plynných škodlivin ve znečištěném ovzduší. Obsahují jak uhlíkaté látky, které mohou zahrnovat řadu
organických sloučenin s možnými mutagenními účinky, tak i soli, hlavně sulfáty a nitráty. Mohou též
obsahovat těžké kovy, z nichž některé mohou mít karcinogenní účinek. V ovzduší jemné částice perzistují
dny až týdny a vytvářejí více či méně stabilní aerosol, který může být transportován stovky až tisíce km.
Tím dochází k jejich rozptýlení na velkém území a stírání rozdílů mezi jednotlivými oblastmi. Velmi
důležité z hlediska expozice obyvatel je pronikání jemných částic do interiéru budov, kde lidé tráví
většinu času.
Hrubší částice bývají zásaditého pH, z větší části nerozpustné a vznikají nekontrolovaným spalováním,
mechanickým rozpadem materiálu zemského povrchu, při demolicích, dopravě na neupravených
komunikacích a sekundárním vířením prachu. Podléhají rychlé sedimentaci během minut až hodin
s přenosem řádově do kilometrových vzdáleností.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 se dle závěrečné zprávy Monitoringu HS
v roce 2003 pohybovaly v 21 sídlech ČR v rozmezí 25 – 51 µg/m3. Na monitorovací stanici ČHMÚ Pha9Vysočany byla v roce 2003 naměřena průměrná roční koncentrace 40,5 µg/m3, na stanici Pha8-Kobylisy
44,2 µg/m3 [15,16].
Suspendované částice PM10 patří mezi základní škodliviny i ve vnitřním prostředí budov, kde je
významným zdrojem kouření. Průměrné koncentrace z tříhodinových měření v 90 náhodně vybraných
bytech v pěti městech ČR v období 2003 – 2004 prokázaly průměrnou koncentraci PM10 43,7 µg/m3, byly
však naměřeny i hodnoty významně vyšší.
Známé účinky pevného aerosolu ve znečištěném ovzduší zahrnují především dráždění a zánětlivou reakci
sliznice dýchacích cest, ovlivnění funkce řasinkového epitelu horních dýchacích cest, vyvolání
hypersekrece bronchiálního hlenu a tím snížení samočistící funkce a obranyschopnosti dýchacího traktu.
Tím vznikají vhodné podmínky pro rozvoj virových a bakteriálních respiračních infekcí a postupně
možný přechod akutních zánětlivých změn do chronické fáze za vzniku chronické bronchitidy, chronické
obstrukční nemoci plic s následným přetížení pravé srdeční komory a oběhovým selháváním.
Tento proces je ovšem současně podmíněn a ovlivněn mnoha dalšími faktory počínaje stavem imunitního
systému jedince, alergickou dispozicí, profesními vlivy, kouřením apod.
Poznatky o zdravotních účincích pevného aerosolu dnes vycházejí především z výsledků
epidemiologických studií z posledních 10 let, které ukazují na ovlivnění nemocnosti a úmrtnosti již při
velmi nízké úrovni expozice, přičemž není možné jasně určit prahovou koncentraci, která by byla bez
účinku. Je také zřejmé, že vhodnějším ukazatelem prašného aerosolu ve vztahu ke zdraví jsou jemnější
frakce.
Výsledky epidemiologických studií, nalézající pozitivní asociaci mezi denními koncentracemi PM10 a
výkyvy celkové úmrtnosti a zvláště úmrtnosti na kardiovaskulární a respirační onemocnění původně
v amerických městech, byly potvrzeny i z evropských měst a jsou velmi konzistentní.
WHO ve druhém vydání Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě v roce 2000 uvádí jako sumární odhad ze
17 epidemiologických studií denní zvýšení celkové úmrtnosti v souvislosti s výkyvem denní průměrné
koncentrace PM10 o 10 µg/m3 o 0,74 % [14].
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Kromě zvýšení denní úmrtnosti korelují dle epidemiologických studií výkyvy denních imisních
koncentrací PM10 s počtem hospitalizací pro respirační onemocnění, spotřebou léků k rozšíření
průdušek, frekvencí výskytu příznaků onemocnění dýchacího traktu (např. kašel), a změnami plicních
funkcí při spirometrickém vyšetření.
Světová zdravotní organizace v doporučení pro kvalitu ovzduší pouze uvádí tyto vztahy závislosti pro
procentuální denní změny zmíněných zdravotních parametrů a doporučené imisní limity pro pevné částice
nestanovuje a ponechává na zvážení jednotlivých členských států, které zdravotní parametry a v jaké
úrovni použijí ke stanovení svých závazných imisních limitů, neboť v současné době nelze stanovit
prahové imisní koncentrace, při kterých by k těmto účinkům nedocházelo [14].
Proti průzkumům akutních účinků je studií věnovaných dlouhodobým chronickým účinkům pevných
částic v ovzduší podstatně méně. Referují též o ovlivnění úmrtnosti a nemocnosti na respirační
onemocnění. Ve srovnání s výše uvedenými účinky prokazovanými po krátkodobé expozici vyšším
koncentracím suspendovaných částic, se zdravotní důsledky dlouhodobé chronické expozice zdají být
z hlediska veřejného zdraví ještě závažnější [26].
Epidemiologické studie z USA naznačují, že očekávaná délka života v oblastech s vysokou imisní zátěží
může být o více než rok kratší ve srovnání s oblastmi se zátěží nízkou. Tato redukce očekávané délky
života se přitom začíná projevovat již od průměrných ročních koncentrací jemných částic 10 µg/m3.
Další nedávné studie ukázaly souvislost dlouhodobých koncentrací s výskytem bronchitických symptomů
u dětí a zhoršením plicních funkcí při spirometrickém vyšetření u dětí i dospělých. Tyto účinky byly
pozorovány již při průměrné roční koncentraci PM10 méně než 30 µg/m3. WHO proto u pevného aerosolu
nenavrhuje ani dlouhodobé průměrné limitní koncentrace, neboť ani pro chronické účinky není možné
stanovit prahovou koncentraci.
Podle epidemiologických studií uváděných WHO by zvýšení dlouhodobé průměrné koncentrace PM10 o
10 µg/m3 mělo být spojeno se zvýšením úmrtnosti o 10 % a nárůstem prevalence bronchitis u dětí o 29 %
[14].
Směrnice Rady 1999/30/EC z roku 1999 stanoví pro země Evropské unie limitní hodnoty PM10 50 µg/m3
pro průměrnou 24-hodinovou koncentraci a 40 µg/m3 pro roční průměrnou koncentraci, která by se
v druhé etapě od roku 2010 měla snížit na 20 µg/m3. Tyto limitní hodnoty jsou přijaty i v ČR.
Ke kvantitativnímu odhadu zvýšení rizika některých zdravotních ukazatelů u exponované populace na
základě znalosti imisní zátěže pevnými částicemi je též možné použít vztahů z epidemiologických studií,
např. vztahů, které publikovala v roce 1995 Aunanová [17].


Benzen

Benzen je bezbarvá kapalina, charakteristického aromatického zápachu, která se při pokojové teplotě
rychle odpařuje. Je obsažen v surové ropě a ropných produktech. Benzín obsahuje 1-5 % benzenu.
Hlavními zdroji uvolňování benzenu do ovzduší jsou výfukové plyny, vypařování z pohonných hmot,
cigaretový kouř, petrochemie a spalovací procesy. Vyšší koncentrace benzenu v ovzduší se mohou
vyskytovat v okolí čerpacích stanic pohonných hmot a jiných zařízení emitujících benzen. V atmosféře
benzen setrvává hodiny až dny v závislosti na prostředí, klimatu a koncentraci dalších polutantů.
Nejdůležitější cestou jeho degradace je reakce s hydroxylovými radikály. Může být též vymýván
z ovzduší deštěm [14].
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Průměrné roční koncentrace benzenu se dle závěrečné zprávy Monitoringu HS v roce 2003 pohybovaly
v osmi sledovaných sídlech v rozmezí 1,5 – 7,6 µg/m3, na 4 stanicích v Praze byly naměřeny hodnoty
v rozmezí 1,76 – 3,37 µg/m3 [15].
Vyšší koncentrace benzenu jsou nalézány ve vnitřním prostředí budov. Průměrné koncentrace zjištěné
hygienickou službou v bytech a mateřských školkách se pohybují kolem 6 µg/m3, maxima dosahovala až
desítek, v extrémních případech stovek µg/m3. Ukazuje se tak, že ovzduší ve vnitřních prostorách budov
je jak z hlediska délky expozice (lidé zde tráví více času, nežli venku), tak i z hlediska vyšších
koncentrací, významnějším zdrojem expozice, nežli ovzduší venkovní.
Hlavní cestou příjmu benzenu do organismu je inhalace z ovzduší, v plicích se absorbuje cca 50 %
vdechovaného benzenu. Kožní absorpce je nízká. Benzen je v játrech a patrně také v kostní dřeni
oxidován na hlavní metabolity fenol, hydrochinon a katechol. Část vstřebaného benzenu je v nezměněné
formě vyloučena vydechovaných vzduchem. Metabolity jsou vylučovány močí. Poločas benzenu u
člověka je asi 28 hodin.
Nejvýznamnější expozicí benzenu u běžné populace je inhalace z ovzduší, hlavně v místech
s intenzivnější dopravou nebo v blízkosti čerpacích stanic a ve vnitřním prostředí budov, kde se za hlavní
zdroj benzenu považuje tabákový kouř. Individuální výše celkového příjmu benzenu nejvíce závisí na
kuřáctví. Vykouření 20 cigaret denně představuje navíc příjem cca 600 µg benzenu, což vysoce převyšuje
běžný příjem inhalací z vnějšího ovzduší i z potravy.
Benzen má nízkou akutní toxicitu. Akutní otrava inhalační a dermální cestou vyvolává po počáteční
stimulaci a euforii útlum centrálního nervového systému. Dochází též k podráždění kůže a sliznic.
Příznaky po požití zahrnují zvracení, ztrátu koordinace až delirium, změny srdečního rytmu.
Kritickým orgánem při chronické expozici je kostní dřeň. Účinkem metabolitů benzenu zde dochází ke
vzniku různých poruch krvetvorby až pancytopenii. Pozorovány byly též imunologické změny,
především pokles lymfocytů a snížená rezistence vůči infekcím. Přestože benzen přechází přes
placentární bariéru, nebyla u něho zjištěna teratogenita. V experimentu u zvířat byla pozorována
fetotoxicita. Epidemiologické studie u lidí též naznačují možnost reprodukční a vývojové toxicity
benzenu, avšak spolehlivý důkaz o vztahu expozice a účinku neposkytují [18].
Epidemiologické studie u profesionálně exponované populace poskytly jasné důkazy o kauzálním vztahu
k akutní myeloidní leukémii a naznačují vztah i k chronické myeloidní leukémii a chronické
lymfadenóze.
Karcinogenita benzenu je potvrzena i nálezy z experimentů na zvířatech, u kterých benzen při inhalační i
perorální expozici vyvolává řadu malignit různého typu a lokalizace.
Vzhledem k těmto podkladům je benzen zařazen Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny IARC do
skupiny 1 mezi prokázané lidské karcinogeny. US EPA jej též řadí do kategorie A jako známý lidský
karcinogen pro všechny cesty expozice.
WHO doporučuje ve Směrnici pro ovzduší v Evropě z roku 2000 pro odvození limitní koncentrace
benzenu v ovzduší jednotku karcinogenního rizika UCR = 6x10-6, která představuje geometrický průměr
z rozmezí hodnot 4,4x10-6 – 7,5x10-6, odvozených různými modely z aktualizované epidemiologické
studie u profesionálně exponované populace.
Novější epidemiologické studie z pracovního prostředí s koncentracemi benzenu do 3,2 mg/m3 zvýšený
výskyt leukémie neprokázaly. Spolu s dílčími poznatky o mechanismu účinku benzenu to naznačuje, že
aplikace bezprahového přístupu při odvození UCR může vést k nadhodnocení skutečného karcinogenního
rizika benzenu [21].
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Pracovní skupina expertů EU, která v roce 1999 vyhodnotila dosavadní postupy a výsledky hodnocení
zdravotního rizika benzenu, dospěla k závěru, že přes uvedené nejistoty je třeba zachovat bezprahový
přístup k hodnocení rizika benzenu, ale přesné kvantitativní hodnocení rizika provést nelze. Dospěla však
k rozmezí, ve kterém se riziko benzenu pravděpodobně nachází. Hodnota UCR doporučená WHO (6x106
) je experty EU považována za horní mez odhadu rizika, dolní mez hodnoty jednotky karcinogenního
rizika s použitím sublineární křivky extrapolace odhadnuta na 5x10-8. Tento rozsah hodnot UCR
znamená, že riziko leukémie 1x10-6 by se mělo pohybovat v rozmezí roční průměrné koncentrace
benzenu v ovzduší cca 0,2 – 20 µg/m3 [21].
WHO vzhledem ke karcinogennímu účinku benzenu nestanoví doporučenou limitní hodnotu pro ovzduší
a doporučuje vycházet z celospolečensky únosné míry karcinogenního rizika pro jednotlivé členské státy.
Při aplikaci výše uvedené UCR 6x10-6 vychází koncentrace benzenu ve vnějším ovzduší, odpovídající
akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace
0,17 µg/m3 [14].
US EPA uvádí v databázi Risk Based Concentrations Tables jako únosnou koncentraci benzenu v ovzduší
odpovídající karcinogennímu riziku 1x10-6 koncentraci 0,22 µg/m3 [22].
Směrnice Evropské Unie 2000/69/EC stanoví limitní úroveň pro roční průměrnou koncentraci benzenu ve
výši 5 µg/m3 a tato úroveň by v roce 2010 již neměla být překračována. Při stanovení tohoto limitu byla
vzata do úvahy praktická dosažitelnost s ohledem na existující imisní zatížení.



Polycyklické aromatické uhlovodíky, benzo(a)pyren

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) představují skupinu různorodých organických sloučenin
obsahujících dva nebo více aromatických cyklů. Vznikají při nedokonalém spalování organických látek a
vzhledem k rozšířenosti jejich přírodních i antropogenních zdrojů jsou prakticky všudypřítomné. Většina
PAU se dostává do životního prostředí cestou atmosféry z řady procesů spalování a pyrolýzy. V ovzduší
jsou většinou vázány na pevné částice a mohou být transportovány na značné vzdálenosti. Významným
zdrojem PAU pro vnitřní ovzduší v budovách je tabákový kouř.
V ovzduší bylo zjištěno okolo 500 PAU, tvoří komplexní směsi, avšak většina měření se týká
benzo(a)pyrenu (dále BaP), který je nejlépe prostudován. BaP je v ovzduší přítomen převážně vázaný
v pevných částicích s průměrem pod 2,5 µm. Běžné průměrné roční koncentrace BaP v evropských
městech se pohybují v rozmezí 1-10 ng/m3. Ve venkovských oblastech je koncentrace BaP v ovzduší pod
1 ng/m3 [14].
V rámci Monitoringu HS je sledováno znečištění ovzduší PAU v osmi městech ČR. Je analyzováno 12
nejvýznamnějších látek včetně benzo(a)pyrenu. V roce 2003 se roční průměrná koncentrace BaP se
pohybovala v rozmezí od 0,5 do 7,8 ng/m3. Tyto výsledky potvrzují významnou úlohu PAU mezí
škodlivinami v ovzduší u nás, neboť ve většině měst bylo zjištěno překročení imisního limitu bez meze
tolerance, který je 1 ng/m3 [15].
Za hlavní zdroj PAU pro člověka je považována potrava v důsledku tvorby PAU během její přípravy a
v důsledku kontaminace plodin atmosférickým spadem. PAU jsou sice málo rozpustné ve vodě, ale
vysoce lipofilní. Snadno se vstřebávají se plícemi, zažívacím traktem i přes kůži. V organismu podléhají
PAU komplexní metabolické přeměně za vzniku metabolitů, z nichž některé mohou iniciovat vznik
nádorového bujení.
Účinkem PAU potvrzeným u lidí i zvířat je indukce enzymové aktivity cestou aktivace buněčného Ah
receptoru. Výsledky studií na pokusných zvířatech ukazují, že PAU mohou vyvolávat řadu zdravotně
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nepříznivých účinků, jako je oční i kožní dráždivost, toxické poškození ledvin a jater, hematotoxicita,
imunosuprese, reprodukční toxicita, genotoxicita a karcinogenita. Patrně též mohou mít vliv na vývoj
aterosklerózy.
O toxicitě PAU je však jen málo údajů, neboť zřetelné známky toxicity nejsou obvykle patrné, dokud
dávka není dostatečná k vyvolání nádorového účinku. Při běžné expozici u lidí ze složek životního
prostředí se nepředpokládá riziko nekarcinogenních toxických účinků.
Kritickým účinkem, kterému je věnována největší pozornost, je proto karcinogenita, která je u BaP a
několika dalších PAU dostatečně dokumentována v experimentech na zvířatech a svědčí o ní i výsledky
epidemiologických studií u profesionálně exponované populace. Plicní karcinogenita BaP může být
potencována současnou expozicí dalším látkám, jako je cigaretový kouř, azbest a patrně též prašné
částice.
Jednotka karcinogenního rizika benzo(a)pyrenu UCR = 8,7x10-2 doporučená WHO byla odvozena na
základě epidemiologické studie profesionálně exponované populace [14].
Při aplikaci výše uvedené UCR 8,7x10-2 pak vychází koncentrace BaP ve vnějším ovzduší, odpovídající
akceptovatelné úrovni karcinogenního rizika pro populaci 1x10-6 v úrovni roční průměrné koncentrace
0,012 ng/m3.
WHO nestanovuje pro PAU ve vnějším ovzduší doporučenou limitní koncentraci. Důvodem je jak
bezprahový karcinogenní účinek, který představuje hlavní riziko těchto látek v ovzduší, tak i jejich výskyt
ve směsích a možnost interakce s pevnými částicemi a dalšími látkami v ovzduší. Doporučuje proto, aby
obsah PAU v ovzduší byl omezován na nejnižší možnou úroveň. V ČR je stanoven imisní limit pro PAU
vyjádřené jako BaP jako průměrná roční koncentrace 1 ng/m3 s mezí tolerance, která se postupně snižuje
na nulu v roce 2010 (pro rok 2005 je stanovena mez tolerance1 ng/m3).
Evropská komise ustanovila v roce 1999 pracovní skupinu expertů, která měla na základě zhodnocení
současných znalostí o PAU ve vnějším ovzduší zvážit potřebu zařazení těchto látek do direktivy kvality
ovzduší Evropské Unie. V diskusních podkladech (position paper) z roku 2001 doporučuje tato pracovní
skupina použití BaP, vzhledem k jeho stabilitě a relativně konstantnímu podílu na karcinogenním
potenciálu různých směsí PAU vázaných v částicích, jako vhodného ukazatele sumy PAU v ovzduší.
Upozorňuje ale, že zmíněná jednotka karcinogenního rizika pro BaP není míněna pouze jako vyjádření
karcinogenního potenciálu BaP samotného, nýbrž jako karcinogenní riziko celé směsi PAU,
charakterizované koncentrací BaP. Z hlediska zdravotních rizik by dle mínění pracovní skupiny průměrná
roční koncentrace BaP ve vnějším ovzduší měla být nižší nežli 1 ng/m3, a proto je doporučeno přijmout
v EU limitní koncentraci v rozmezí 0,5 – 1 ng/m3. Pracovní skupina dále upozorňuje upozorňuje, že užití
disperzních rozptylových modelů je u PAU omezené z důvodu absence spolehlivých emisních faktorů,
neúplné znalosti chování PAU v ovzduší a malé zkušenosti s jejich validací [28].
Hodnocení expozice
Podkladem k hodnocení expozice imisím jsou výstupy rozptylové studie, která modeluje imisní situaci
v zájmovém území okolí trasy posuzovaného úseku MO. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro
současný stav v roce 2005 a ve dvou variantách řešení městského okruhu pro rok 2015, kdy by stavba
měla být uvedena do provozu. Ve variantě 2 se projevuje lokální vliv odvětrání tunelu severním portálem.
Výstupem výpočtů jsou průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, suspendovaných částic PM10,
benzenu a benzo(a)pyrenu.
U výpočtů imisních koncentraci oxidu dusičitého a benzenu je zahrnuto imisní pozadí z ostatních
významnějších zdrojů v Praze a dálkový přenos z mimopražských zdrojů. Ve výpočtu situace v roce 2015
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se kromě předpokládaného příznivého vývoje imisního pozadí ve vztahu k intenzitě dopravy po MO
projevuje i příznivý vývoj emisních faktorů vozidel. Imisní dopady vnesení vysoké intenzity dopravy do
zájmového území proto nevycházejí nepříznivě.
U suspendovaných částic PM10 jsou dle sdělení zpracovatele v rozptylovém modelu zohledněny primární
emise částic, dálkový přenos a sekundární prašnost zvířením prachových částic automobilovou dopravou.
Není zahrnut vliv prašnosti z otevřených ploch, čímž ve výpočtu vycházejí imisní koncentrace dle
odhadu zpracovatele v průměru asi o 15 µg/m3 nižší, nežli jsou ve skutečnosti. Imisní příspěvek PM10
z dopravy je významně určován právě sekundární prašností, kterou změna emisních faktorů neovlivní.
Odpovídá proto nárůstu počtu vozidel a vychází podstatně nepříznivěji, nežli u výše uvedených plynných
škodlivin.
U benzo(a)pyrenu nejsou k dispozici údaje o imisním pozadí, takže je hodnocen pouze imisní příspěvek z
dopravy v širším okolí záměru.
Vyhodnocení vlastního imisního příspěvku pouze z provozu MO vůči nulové variantě bude obsaženo až
v rozptylové studii v dokumentaci zpracované dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb. v dalším stupni posuzování vlivu stavby na životní prostředí.
Na základě údajů rozptylové studie, které jsou k dispozici v této fázi oznámení záměru je tak možné
hodnotit zdravotní rizika vyplývající ze současné imisní situace zájmového území a v celkovém kontextu
orientačně zhodnotit předpokládaný vývoj v časovém horizontu roku 2015. Detailnější posouzení vlivu
stavby MO z hlediska rizika imisí v konkrétních místech bude možné až na základě podrobnějších údajů
v dokumentaci v dalším stupni.
Při hodnocení expozice obyvatel zájmového území je použit maximálně konzervativní postup, kdy se
vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší v nejvíce exponovaném území v blízkém okolí
komunikací a neuvažuje se doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy z představy
nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné zástavby
v okolí posuzovaného záměru.
Důvodem pro použití hodnot venkovních imisních koncentrací je skutečnost, že všechny hodnocené
škodliviny patří k častým a významným škodlivinám i ve vnitřním prostředí budov, kde dosahují hodnot
srovnatelných s vnějším ovzduším. Dalším důvod je ten, že koncentrace ve vnějším ovzduší jsou
podkladem vztahů získaných z epidemiologických studií, které jsou při hodnocení rizika používány.
Charakterizace rizika znečištěného ovzduší
K hodnocení rizika nekarcinogenních dráždivých a toxických účinků se v metodologii hodnocení
zdravotních rizik obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ (Hazard Quotient), získaný vydělením
zjištěné denní průměrné inhalační dávky ADDi referenční dávkou RfDi, popř. při použitelnosti
standardního expozičního scénáře vydělením koncentrace v ovzduší referenční koncentrací.
U oxidu dusičitého a suspendovaných částic PM10 však referenční inhalační dávky nebo referenční
koncentrace nejsou stanoveny, neboť u nich nelze na základě současných poznatků prahovou úroveň
expozice spolehlivě stanovit.
Důvodem je velký rozsah individuálních rozdílů v citlivosti vůči účinkům těchto škodlivin u běžné
populace, projevující se ve výsledcích epidemiologických studií, prokazujících účinek i při nízkých
expozicích. V experimentech u dobrovolníků je naopak exponován malý počet relativně zdravých
jedinců, takže jejich výsledky nelze zobecnit na běžnou populaci.
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Dalším úskalím je skutečnost, že tyto látky ve vnějším ovzduší nepůsobí izolovaně, nýbrž vždy v
komplexní směsi s mnoha dalšími i sekundárně vznikajícími škodlivinami. Platí to v plné míře právě u
oxidu dusičitého, jehož běžně dosahované koncentrace v ovzduší zřejmě samy o sobě velké riziko
nepředstavují, ale významně se podílejí na vzniku nebezpečnějších látek, jako je ozón a jemná frakce
pevných částic.

se měla průměrná roční koncentrace NO2 ve variantě 1 pohybovat v rozmezí 22 - 24 µg/m3. Ve variantě 2
vlivem odvětrání tunelu by zde měla být průměrná roční koncentrace NO2 cca o 1-2 µg/m3 vyšší.
Z hlediska rizika účinků u citlivé populace tento rozdíl obou variant v imisní zátěži prostor Fakultní
nemocnice představuje teoretické zvýšení rizika astmatických potíží u dětí asi o 3 % (zvýšení prevalence
z 2,8 na 2,9 %).





Riziko toxických účinků oxidu dusičitého

Při hodnocení zdravotního rizika krátkodobých nárazově dosahovaných koncentrací oxidu dusičitého je
možné vycházet z hodnoty imisního limitu pro 1hodinovou koncentraci NO2 200 µg/m3, neboť
spolehlivě prokázané první příznaky lehkého ovlivnění plicních funkcí u astmatiků, jakožto citlivé části
populace, byly zjištěny až při koncentraci cca 2x vyšší.
Hodnocení imisní situace zpracované v rámci oznámení záměru výpočet krátkodobých maximálních
koncentrací NO2 nezahrnuje.
Monitorovací stanice sledování kvality ovzduší, z jejichž výsledků by bylo možné spolehlivě hodnotit
stav ovzduší v daném území, se zde nenacházejí. Orientačně je tak možné vycházet pouze z výsledků
vzdálenějších stanic ČHMÚ č.780 v Praze 9-Vysočanech, č.779 v Praze 8 – Kobylisích a č.1519 v Praze
8 – Karlíně, jejichž reprezentativnost je ovšem pro zájmové území sporná.
V roce 2003 se zde 98.kvantil měřených maximálních krátkodobých koncentrací oxidu dusičitého
pohyboval cca kolem 90 µg/m3, v roce 2004 na Praze 8 kolem 80 µg/m3. Hodnotu 200 µg/m3 nedosáhla
maximální naměřená koncentrace na žádné z uvedených stanic.
Do doby realizace MO by vlivem vývoje emisních parametrů vozidel mělo dojít k dalšímu poklesu
imisního pozadí. Není zde tedy důvod k předpokladu existence zdravotního rizika akutních účinků imisí
oxidu dusičitého.
Nicméně v dalším stupni dokumentace záměru je vhodné vyhodnotit imisní situaci i z hlediska
krátkodobých maximálních koncentrací, zejména u severního portálu tunelu a jeho okolí.
Při charakterizaci rizika chronických účinků imisí oxidu dusičitého je standardním postupem kvantitativní
odhad ovlivnění respirační nemocnosti exponované populace s použitím vztahů z epidemiologických
studií, které umožňují orientačně kvantifikovat vliv imisí NO2 na respirační nemocnost u dětské populace.
Výpočet pomocí regresního koeficientu udává tzv. poměr šancí (OR – odds ratio), který lze s určitým
zjednodušením interpretovat jako zvýšení rizika onemocnění a při znalosti počtu exponovaných osob lze
pak vypočíst předpokládaný počet dní v roce s onemocněním, tzv. „osobo-dny“ nebo prostonané dny
(„person-days“).
Podrobné kvantitativní hodnocení zdravotních rizik pomocí těchto vztahů bude podle dohody se
zadavatelem zahrnuto do hodnocení vlivů na veřejné zdraví v dokumentaci zpracované dle přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. v další fázi procesu EIA.
Dle předběžného orientačního hodnocení s použitím vztahů dle Aunanové [17] odpovídá odhadované
úrovni imisní zátěže zájmového území v blízkém okolí komunikací 32 – 34 µg/m3 zvýšení průměrného
denního výskytu (prevalence) chronických respiračních symptomů u dětí proti teoretickému stavu při
zcela čistém ovzduší asi o 19 % (zvýšení prevalence z 3 % na 3,6 %). Prevalence astmatických příznaků u
dětí by při této úrovni znečištění ovzduší měla být vyšší až o 70 % (z 2 % na 3,4 %).
V roce 2015 by i při realizaci městského okruhu mělo dle rozptylové studie dojít k mírnému poklesu
imisních koncentrací NO2, které by v blízkém okolí městského okruhu měly dosahovat cca 30 µg/m3.
Ještě významnější by měl být pokles imisní zátěže v citlivém území Fakultní nemocnice Bulovka, kde by
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Riziko nepříznivých zdravotních účinků suspendovaných částic PM10

Při charakterizaci rizika možných účinků imisí suspendovaných částic frakce PM10 lze vycházet ze závěrů
Směrnice WHO pro kvalitu ovzduší v Evropě z roku 2000, uvedených v kapitole IV.2. věnované popisu
nebezpečnosti hodnocených látek.
Od této doby byla sice publikována řada nových poznatků o účincích pevných částic v ovzduší na zdraví,
které však jen potvrzují nepříznivé účinky, projevující se zvýšenou nemocností a úmrtností obyvatel na
kardiovaskulární a respirační onemocnění a to již při nízké úrovni expozice hluboko pod současnými
imisními limity. Převládá proto názor, že u této škodliviny je třeba vycházet z představy o bezprahovém
účinku.
Z hlediska subakutních účinků prašného aerosolu v ovzduší uvádí WHO jako sumární dohad z více
epidemiologických studií zvýšení celkové úmrtnosti o 0,74 % při nárůstu denní průměrné koncentrace
PM10 o 10 µg/m3. Z ukazatelů respirační nemocnosti je tento nárůst denní průměrné koncentrace PM10
spojen se zvýšením počtu lidí s příznaky dráždění dýchacích cest o 3,2 % a se zvýšením počtu
hospitalizací z důvodu respiračních onemocnění o 0,8 %. Tyto účinky se projevují neprodleně nebo se
zpožděním 1-3 dny a postihují především citlivou část populace, jako jsou starší lidé, kojenci a osoby
s chronickým onemocněním respiračního nebo kardiovaskulárního systému.
Hodnocení imisní situace zpracované v rámci oznámení záměru výpočet 24hodinových průměrných
koncentrací PM10 nezahrnuje.
V roce 2003 se 98.kvantil měřených 24hodinových průměrných koncentrací PM10 na stanicích ČHMÚ
č.780 v Praze 9-Vysočanech a č.779 v Praze 8 – Kobylisích pohyboval cca kolem 120 µg/m3, v roce 2004
na Praze 8 kolem 100 µg/m3. Nejvyšší naměřené koncentrace přesáhly 200 µg/m3.
Lze tedy předpokládat, že i v zájmové lokalitě dochází, stejně jako v jiných frekventovaných lokalitách
Prahy za zhoršených rozptylových podmínek k výkyvům denních koncentrací PM10, které mají významný
nepříznivý vliv na respirační nemocnosti a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel.
Výsledky orientačního vyhodnocení zdravotních rizik chronických účinků suspendovaných částic PM10
obdobně ukazují na vysoké riziko vyplývající ze současné i budoucí úrovně znečištění ovzduší touto
škodlivinou. Jako současnou úroveň imisní zátěže udává rozptylová studie v bližším okolí hlavních
komunikací v zájmové lokalitě hodnoty průměrné roční koncentrace PM10 v rozmezí cca 26 – 30 µg/m3.
Skutečná imisní zátěž je dle odhadu zpracovatele rozptylové studie ještě cca o 15 µg/m3 vyšší vlivem
sekundární prašnosti z volných ploch a této úrovni zhruba odpovídají i výsledky měření na
monitorovacích stanicích v širším okolí.
Této celkové úrovni expozice odpovídá při použití vztahů z epidemiologických studií podle Aunanové
[17] až trojnásobné zvýšení prevalence bronchitis a dalších chronických respiračních symptomů u dětí
proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší (ze 3 na 9%).
Podle vztahu odvozeného WHO by prevalence bronchitis u dětí měla být při této úrovni expozice zvýšena
cca dvojnásobně. Na rozdíl od plynných emisí, kde se v dalším výhledu projevuje vliv zlepšených
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emisních faktorů vozidel, vychází u suspendovaných částic PM10 v roce 2015 po zprovoznění MO
vlivem sekundární prašnosti z dopravy při vyšším počtu vozidel další zhoršení imisní situace.
Rozmezí průměrných ročních koncentrací v bližším okolí hlavních komunikací se zvyšuje na 35 – 40
µg/m3. Oblast Fakultní nemocnice Bulovka by dle rozptylové studie tímto zhoršením imisní zátěže
postižena být neměla.


Riziko karcinogenního účinku benzenu a benzo(a)pyrenu

Z látek s prokázaným karcinogenním účinkem jsou u emisí z dopravy nejvýznamnější benzen a
polyaromatické uhlovodíky, reprezentované benzo(a)pyrenem. Kvantitativní hodnocení rizika
karcinogenního účinku těchto látek je proto součástí standardního postupu hodnocení zdravotních rizik
z dopravy.
Jelikož jde o pozdní účinek na základě dlouhodobé chronické expozice, nejsou hodnoceny krátkodobé
maximální koncentrace a hodnocení rizika je založeno na kvantifikaci míry karcinogenního rizika na
základě modelovaných průměrných ročních koncentrací.
Míra karcinogenního rizika se vyjadřuje jako individuální celoživotní pravděpodobnost zvýšení výskytu
nádorového onemocnění nad běžný výskyt v populaci vlivem hodnocené škodliviny.
Výpočet této míry pravděpodobnosti (v anglické literatuře nazývaná ILCR – Individual Lifetime Cancer
Risk) se provádí pomocí tzv. jednotky karcinogenního rizika (UCR - Unit Cancer Risk), udávající
karcinogenní potenciál dané látky při celoživotní inhalaci z ovzduší.
Jako současnou úroveň znečištění ovzduší benzenem udává rozptylová studie v bližším okolí hlavních
komunikací v zájmové lokalitě rozmezí průměrné roční koncentrace cca 1,4 – 1,6 µg/m3, čemuž dle UCR
dle WHO (6x10-6) odpovídá při celoživotní expozici navýšení karcinogenního rizika ILCR 9x10-6.
Za ještě únosnou míru karcinogenního rizika je v USA a zemích Evropské Unie považována hodnota
ILCR = 1 x 10-6, t.j. zvýšení individuálního celoživotního rizika onemocněním rakovinou o 1 případ na 1
000 000 exponovaných osob, prakticky s ohledem na přesnost výpočtu lze však považovat za
akceptovatelnou řádovou úroveň rizika 10-6.
Je tedy zřejmé, že imisní zatížení dané lokality benzenem stejně jako v jiných lokalitách v Praze a
všeobecně ve městech s intenzivnější dopravou vychází z hlediska zdravotního rizika při horním okraji
hraniční úrovně.
V roce 2015 by i při zvýšení intenzity dopravy mělo díky lepším emisním parametrům vodidel dojít dle
rozptylové studie k mírnému zlepšení současné situace.
Podle vývoje poznatků o mechanismu karcinogenního účinku benzenu je pravděpodobné, že současně
používaný kvantitativní odhad míry karcinogenního rizika s použitím UCR dle WHO je nadhodnocený a
skutečné riziko je nižší.
U benzo(a)pyrenu udává rozptylová studie pouze hodnoty imisního příspěvku z hodnocené dopravy. O
imisním pozadí existuje informace pouze v podobě výsledků měření vzdálených monitorovacích stanic
(Praha 4 – Libuš, Praha 5 – Smíchov a Praha 10 – areál SZÚ), které udávají rozmezí průměrné roční
koncentrace 1,4 – 2,5 ng/m3 v roce 2003 resp. 0,8 – 1,6 ng/m3v roce 2004. Při použití jednotky
karcinogenního rizika dle WHO (UCR = 8,7x10-2) odpovídá rozmezí měřených hodnot v Praze v roce
2003 hodnota ILCR 1,2 – 2,2x10-4, což dokládá řádové překračování únosné míry karcinogenního rizika
polyaromatických uhlovodíků v pražském ovzduší. Současný imisní příspěvek z dopravy dosahovaný dle
rozptylové studie v blízkém okolí komunikací odpovídá hodnotám ILCR cca 4,3x10-6, v roce 2015 by se
měl tento imisní příspěvek cca dvojnásobně zvýšit, t.j. odpovídat úrovni ILCR cca 8,7x10-6. Bude se tedy
blížit horní hranici přijatelného rozmezí.
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Závěr k riziku znečištěného ovzduší
Předběžné orientační hodnocení rizika bylo provedeno pro rozšířený výběr hlavních škodlivin z dopravy.
Bylo zaměřeno na území bližšího okolí hlavních komunikací, kde jsou dosahovány nejvyšší úrovně
expozice.
Z hodnocení vyplývá, že současná úroveň znečištění ovzduší zájmového území širšího okolí navržené
trasy městského okruhu je stejně jako v jiných frekventovaných částech Prahy zdrojem významného
zdravotního rizika pro obyvatele.
Ze zdravotního hlediska je zde nejzávažnější složkou znečištění ovzduší jemná frakce suspendovaných
částic PM10. Expozice dosahovaná v zájmovém území dle orientačního odhadu na základě vztahů
z epidemiologických studií nepříznivě ovlivňuje úmrtnost predisponovaných skupin populace a 2 - 3 x
zvyšuje nemocnost dětí na chronický zánět průdušek. Vlivem provozu městského okruhu v roce 2015 by
mělo dojít u zástavby v bližším okolí komunikace k dalšímu zvýšení imisní zátěže touto škodlivinou.
Imise oxidu dusičitého se na zvýšené respirační nemocnosti obyvatel projevují menší mírou a vlivem
zlepšení emisních charakteristik vozidel by i při budoucím zvýšení intenzity dopravy mělo dojít k jejich
mírnému poklesu.
Současná imisní zátěž benzenem se pohybuje při horní hranici únosného rizika karcinogenních účinků.
V dalším vývoji by i při provozu městského okruhu mělo dojít k mírnému snížení zátěže. Ke zvýšení
současného imisního příspěvku z dopravy k horní hranici přijatelného rozmezí by mělo dojít vlivem
dopravy po městském okruhu u benzo(a)pyrenu, jehož imisní pozadí z jiných zdrojů rozptylová studie
nehodnotí.
Z celkového souhrnu orientačního hodnocení zdravotních rizik imisí vyplývá, že realizace městského
okruhu bude pro obyvatele zástavby v blízkém okolí komunikace pravděpodobně znamenat určité zvýšení
zdravotních rizik ze znečištění ovzduší dopravou. Bližší vyhodnocení tohoto vlivu bude možné až na
základě detailnějšího vyhodnocení imisního vlivu a počtu exponovaných obyvatel v rámci dokumentace
zpracované v dalším stupni procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí.
Poznámka:
[xx] … číselný odkaz na použitou nebo citovanou literaturu uvedenou v kapitole „Přehled použitých podkladů“
(viz Přílohy část H.3.).

Problematika zdravotních rizik obyvatelstva a jejich vyhodnocení bude detailně dokladována v studii,
která bude tvořit samostatnou přílohu „dokumentace“, tj. druhé etapy posuzování vlivu záměru
navrhované stavby na životní prostředí (dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.).
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c) Vliv na sportovní a kulturní vybavenost území
Záměr navrhované stavby (v obou trasových variantách) nemá přímý prostorový kontakt se stávajícími
ani navrhovanými objekty určenými pro sport a rekreaci obyvatel. Stejná situace je i v případě kulturních
institucí. (např. divadlo Pod Palmovkou, Libeňský zámek). Návrh trasy MO respektuje nově vznikající
systém cyklostezek podél Vltavy a Rokytky.
K plošnému omezení nedojde ani v případě zahrádkářské osady na jižním svahu vrchu Bílá skála.
Poznámka:

Podrobný přehled problematiky je graficky zpracován v mapové příloze č.F.9.

U navrhované stavby MO (v obou trasových variantách), která je místní komunikací se nepředpokládá
ovlivnění sociálních a ekonomických podmínek obyvatel sídlících v dané oblasti Prahy.
d) Dělící efekt
Vysokokapacitní komunikace MO s 2+2 dopravními pruhy vytváří v území dělící bariéru pro obyvatele.
Proto je nutné vytvořit komunikativní křížení s místním uličním systémem (viz mimoúrovňová křížení –
MÚK U Kříže, Balabenka) ale také zajistit podchody a lávky pro pěší. Jedná se o podchody: ul. U
Meteoru, ul. Bulovka, MÚK U Kříže a lávka pro pěší v KÚ. Tyto objekty jsou shodně navržené pro obě
varianty trasy MO.

D.1.2. Vliv na ovzduší a klima
Zprovoznění hodnoceného úseku bude mít za následek významné dopravní změny v celém zájmovém
území, které se projeví na celkové imisní situaci. S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o
ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly v rámci této studie sledovány průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého, benzenu, suspendovaných částic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu. Výpočty očekávané
imisní zátěže v roce 2015 byly provedeny modelem ATEM.
Jedná se o gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení rovnice
difúze pasivní příměsi v atmosféře a zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu
dusnatého na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden jako jedna z
referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro
danou oblast, které byly zpracovány pro území hl. m. Prahy pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR.
Růžice popisuje proudění ve vybrané lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice, použitá
v modelu, byla rozdělena na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, VSV, ...), tři třídy rychlosti
větru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability.
Údaje o imisním pozadí vycházejí z výsledků modelových výpočtů, zpracovaných pro celé území města v
rámci projektu „Dlouhodobá koncepce ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy“, kterou Ateliér
ekologických modelů zpracoval pro Magistrát hl. m. Prahy v r. 2002. V širším okolí hodnoceného záměru
byly aktualizovány údaje o očekávané automobilové dopravě v roce 2015 podle podkladů Ústavu
dopravního inženýrství v Praze.
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Celkově byl hodnocen příspěvek více než 8 400 zdrojů znečištění a výpočty byly provedeny v 884
referenčních bodech.
Výsledky modelových výpočtů pro rok 2015 (s městským okruhem) jsou přehledně znázorněny ve
výkresové části. Výkresy V.6. – V.12. zobrazují očekávanou imisní situaci v řešeném území v roce 2015
ve variantě V1 (povrchová) a variantě V2 (s tunelem ve směru Balabenka – Pelc Tyrolka). Na základě
zadání není ve variantě V2 v této fázi hodnocení uvažováno odvětrání tunelu výdechem, ale pouze
západním portálem při křižovatce Pelc Tyrolka. Důvodem je skutečnost, že jedním z cílů tohoto
hodnocení je ověřit případné překročení imisních limitů v této oblasti a posoudit nutnost instalace
výdechového objektu.
V následujícím textu jsou komentovány výsledky hodnocení z hlediska jednotlivých znečišťujících látek.
V kapitole E. je pak shrnuto porovnání vlivů obou hodnocených variant.
Komentář k výsledkům modelových výpočtů
Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého ve variantě V1 (výkres V.6) je možné očekávat
podél části městského okruhu (v současnosti ulice Čuprova) v úseku mezi ulicemi Sokolovská a
Povltavská. Podle výsledků modelových výpočtů se zde budou koncentrace pohybovat v rozmezí 28 – 30
µg.m-3. V okolí severního portálu tunelu na Libeňské spojce a v okolí mostu Barikádníků lze očekávat
hodnoty 24 – 26 µg.m-3. Podél současné Povltavské ulice pak byly vypočteny koncentrace 22 – 24 µg.m3
. V případě realizace varianty V2 (výkres V.7) byly vypočteny nejvyšší průměrné roční koncentrace
oxidu dusičitého v okolí portálu tunelu na MO (Libeňský tunel), kde lze očekávat hodnoty až 36 µg.m-3.
Podél současné Povltavské ulice byly vypočteny hodnoty 20 – 24 µg.m-3. V ostatních částech zájmového
území se imisní pole mezi oběma variantami neliší.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je pro období po roce 2010 stanoven na 40 µg.m-3. Jak
ukazují výsledky modelových výpočtů, nedojde v žádné hodnocené variantě nikde v zájmovém území k
jeho překročení.
Průměrné roční koncentrace benzenu se ve variantě V1 (výkres V.8) pohybují nejvýše v rozmezí 1,8 – 2
µg.m-3. Tyto hodnoty byly vypočteny lokálně v okolí křižovatky ulic Sokolovská a Čuprova a také v
blízkosti jižního portálu tunelu na Libeňské spojce. Podél Vltavské ulice je možné očekávat hodnoty 1 –
1,2 µg.m-3, v blízkosti mostu Barikádníků lokálně i vyšší. Ve variantě V2 (výkres V.9) byly vypočteny
nejvyšší hodnoty v okolí portálu Libeňského tunelu, kde se budou pohybovat v rozmezí 1,8 – 2,4 µg.m-3.
Podél Povltavské ulice byly vypočteny hodnoty zpravidla 0,8 – 1 µg.m-3, lokálně mohou být i vyšší.
Pro průměrné roční koncentrace benzenu po roce 2010 je stanoven imisní limit ve výši 5 µg.m-3. Tato
hranice není nikde v zájmovém území překročena ani v jedné z hodnocených variant.
V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze ve variantě V1
(výkres V.10) očekávat nejvyšší hodnoty v okolí Čuprovy ulice a také v blízkosti napojení Povltavské na
most Barikádníků. V obou těchto lokalitách byly vypočteny hodnoty překračující 40 µg.m-3. Jedná se
však o hodnoty bez zahrnutí sekundární prašnosti z nedopravních zdrojů. Podél Povltavské lze očekávat
hodnoty zpravidla 28 – 36 µg.m-3, lokálně i mírně vyšší. Ve variantě V2 (výkres V.11) byly v blízkosti
portálu Libeňského tunelu vypočteny hodnoty překračující 40 µg.m-3, zatímco v okolí Povltavské ulice se
budou pohybovat nejčastěji v rozmezí 24 – 28 µg.m-3. V ostatních částech zájmového území se obě
varianty výrazněji neliší.
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Na poměrně vysokých hodnotách se podílí skutečnost, že v případě suspendovaných částic frakce PM10
nedochází (na rozdíl od plynných polutantů) k příznivému vývoji emisních parametrů vozidel. Proto je
možné říci, že průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 vzrostou obdobně jako se
zvýší intenzity dopravy. Je to zejména z toho důvodu, že naprostá většina emisí je tvořena zvířeným
prachem, jehož množství se obměnou vozidel nesníží.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je dle platné legislativy
stanoven na období po roce 2010 ve výši 20 µg.m-3. Jak ukazují modelové výpočty, je možné jeho
překročení očekávat na velké většině zájmového území (a to i bez zahrnutí sekundární prašnosti z
nedopravních zdrojů). To je však částečně způsobeno zpřísněním limitu po roce 2010 (v části území by
však byl překročen i současný limit 40 µg.m-3).
Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu ve
variantě V1 (výkres V.12) byl vypočten v blízkém okolí mostu Barikádníků, zejména v okolí napojení
Povltavské ulice. V této lokalitě mohou koncentrace překračovat 0,2 ng.m-3. Podél ulice v Holešovičkách
se pohybují zpravidla v intervalu 0,12 – 0,16 ng.m-3. V okolí Čuprovy ulice pak bylo vypočteno 0,12 –
0,20 ng.m-3 a podél Povltavské 0,08 – 0,12 ng.m-3. V případě realizace varianty V2 (výkres V.13) se
budou nejvyšší hodnoty pohybovat nad hranicí 0,2 ng.m-3, jedná se o okolí portálu Libeňského tunelu.
Podél Povltavské ulice se budou koncentrace pohybovat v rozmezí 0,06 – 0,08 ng.m-3.
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D.1.3. Vliv na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Současná akustická situace je nevyhovující. Zejména v ulicích, kde jsou vedeny tramvajové trati jsou
ekvivalentní hladiny výrazně vyšší než povolené hygienické limity. I v klidných ulicích jako je ulice Na
Rokytce, U Libeňského pivovaru atd. se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v době denní pohybují
nad 60 dB. V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v posuzovaném území v současné době.
Tab. D.6:
Č. úseku
1-2

Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je na období po roce 2010 stanoven ve výši
1 ng.m-3. Vzhledem ke skutečnosti, že v modelových výpočtech není zahrnuto imisní pozadí, ale pouze
příspěvek automobilové dopravy v zájmovém území, není možné vypočtené hodnoty s limitem přímo
porovnávat.
Období výstavby bude pro obyvatele v bezprostřední blízkosti nové komunikace představovat krátkodobé
zhoršení stavu ovzduší, jedná se však o zhoršení dočasné, které lze dostupnými technickými a
organizačními opatřeními omezit na přípustnou míru. Je nutno očekávat nárůsty imisní zátěže zejména z
pohledu krátkodobých (hodinových, denních) koncentrací, zejména oxidu dusičitého a suspendovaných
částic. Vzhledem k umístění stavby uprostřed města je nutné při plánování stavby a výběru dodavatele
preferovat nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry.
Plochy staveniště budou též působit na okolí jako zdroj suspendovaných částic (prašného aerosolu).
Vzhledem k pádové rychlosti zvířených částic se bude jednat řádově o okruh několika desítek či stovek
metrů od staveniště. Bude záležet především na technologické kázni a systému kontroly, zda se podaří
výrazně snížit negativní vliv stavby na bezprostřední okolí. Negativní vlivy v průběhu výstavby je možné
výrazně omezit např. kropením, oplachem aut před výjezdem na komunikace, pravidelnou očistou
povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní dopravy apod.
Poznámky:
Grafické přílohy v podobě map koncentrace vzdušných polutantů jsou dokladovány v příloze v závěru
dokumentace a jsou označeny V.1 ÷ V.12).

Problematika vlivu záměru navrhované stavby na ovzduší a jeho vyhodnocení bude detailně dokladována
v rozptylové studii, která bude tvořit samostatnou přílohu „dokumentace“, tj. druhé etapy posuzování
vlivu záměru navrhované stavby na životní prostředí (dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb.).
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku (rok 2004)

Kovanecká čp. 1431
Na Balabence čp. 1438
Kovanecká čp. 2104
Kovanecká čp. 2107

S tramvajemi
Den
Noc
68,6
63,2
68,4
68,8
61,8
57,8
60,1
56,5

Bez tramvají
Den
Noc
67,9
62,1
66,4
60,0
60,6
57,2
58,7
55,8

Kovanecká čp. 2110
Nad Kolčavkou čp. 778
Pod Labuťkou čp. 1611
Klihařská čp. 72
Na Rokytce čp. 1033
Na Rokytce čp. 1027
Horovo nám. čp. 1075
Zenklova čp. 1420
Kandertova čp. 1885
Kandertova 1608
Zenklova čp. 829
Zenklova čp. 828
Prosecká čp. 357
Novákových čp. 976
U Balabenky e.č. 0656

58,2
63,3
66,4
68,7
64,7
66,3
73,6
79,6
65,7
69,4
79,9
77,9
60,8
65,7
64,6

54,5
56,8
60,3
62,1
61,3
64,3
73,1
79,3
63,0
68,4
79,5
77,4
59,4
65,2
63,8

57,0
63,1
66,1
68,6
62,9
62,7
64,4
67,0
63,3
62,9
70,4
68,2
55,6
60,5
61,5

53,4
56,0
58,6
61,3
55,4
55,5
57,4
60,1
56,5
56,1
63,6
61,3
47,7
63,8
56,2

Kandertova čp.
Kandertova čp.
Zahrádky u Bulovky
Krejčího čp. 388
Na Košince e.č. 019
Na Košince 502
Na Košince čp. 106
Bulovka čp. 99
FN Bulovka

65,3
66,7
58,4
56,7
66,6
59,2
70,7
60,9
58,5

63,8
65,9
56,6
54,8
63,9
57,2
67,1
58,9
57,2

64,2
66,5
58,3
56,4
66,6
59,2
70,7
60,8
58,5

62,3
65,6
56,5
54,4
63,8
57,0
67,1
58,9
57,2

Umístění
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Č. úseku
3
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S tramvajemi
Den
Noc
63,2
58,4
67,7
60,6

Umístění
Areál UK - MATFYZ

Bez tramvají
Den
Noc
63,2
58,4
67,7
60,6

Pro ověření výpočtů bylo provedeno měření hluku na vybraných místech v posuzované lokalitě.
Krátkodobé měření v délce 60 min. byla uskutečněna v době denní v pracovní den v ulici Na Rokytce před
čp. 1027, v ulici Pod Labuťkou u čp. 949 (prázdný objekt) a v ulici Kandertova u podchodu pod tratí ČD a
ulicí Vltavskou.
Na základě výsledků měření byl ověřen i sestavený výpočtový model. V dokumentaci budou ještě
doložena měření v oblasti ulice Kovanecká nebo Na Balabence a v okolí ul. Zenklovy. V současné době
v této oblasti probíhají opravy tramvajových tratí a z tohoto důvodu nebylo možné provést měření.
Měření byla uskutečněna v chráněném venkovním prostoru staveb ve výšce 3,5 m nad přilehlým terénem.
Na všech měřících místech je dominantní hluk z dopravy a to automobilové a kolejové (vlaky +
tramvaje).
Tab. D.7:

Výsledky provedených terénních měření

Měřící místo

Doba měření (T)

LAeq,T (dB)

Na Rokytce čp. 1027

60 min

60,6

Pod Labuťkou čp. 949

60 min

66,3

Kandertova u podchodu

60 min

70,3

komunikace a na ni navazujících staveb, ale také snížením počtu vozidel v některých ulicích
v posuzované lokalitě oproti stávajícímu stavu. Tato vozidla se přesunou na novou kapacitní komunikaci
MO. Jedná se především o ulici Zenklovu a Sokolovskou. V roce 2015 se předpokládá i mírné snížení
počtu tramvají na jednotlivých linkách vedoucích v posuzovaném území a i to je důvodem ke snížení
hlučnosti v této oblasti.
Je možné konstatovat, že výstavbou MO dojde k mírnému snížení ekvivalentních hladin akustického
tlaku v daném území. I nadále bude jednat o území s výraznou hlukovou zátěží, které zejména pro citlivé
jedince není vhodné pro trvalé bydlení. Přesto v tomto území je možné nalézt lokality relativního klidu,
kde je vysoce kvalitní bydlení. Jedná se např. o ulici Podvinný mlýn a okolí Rokytky směrem
k Vysočanskému nádraží.
Z hlediska vlivu posuzované stavby ve variantním vedením trasy tj. v st.km 1,60 ÷ 2,950 na akustickou
situaci v území je rozdíl zanedbatelný. Ve variantě č. 1 je na mostě navržena protihluková stěna zalomená
(s konzolí) tak, aby chránila min polovinu vozovky pro příjemce, kterým je areál fakultní nemocnice
Bulovka umístěné na výše situovaném terénu, tj. cca 50 m nad komunikací. Po levé straně obou jízdních
pásů je navrženo zřízení plného zábradlí výšky 1,5 m.
Grafické porovnání výsledků
V následujících grafech jsou porovnány vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru (definován ulicemi zájmového území) ve dne / v noci, pro současný
stav / pro rok 2015, s MO / bez MO. Vypočtené hodnoty jsou uvažovány včetně tramvajové dopravy, ale
bez železniční dopravy.

Z výsledků výpočtů a měření vyplývá, že posuzované území je v současné době zatížené hlukem vyšším
než jsou hygienické limity. V daném území je přiznána korekce na starou zátěž a tedy hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru je:
• Pro hluk z dopravy
den: LA, eq,T = 70 dB
noc: LA, eq,T = 60 dB
• Pro hluk ze železnice
den: LA, eq,T = 70 dB
noc: LA, eq,T = 65 dB
MO stavba č.0081 v úseku Balabenka – Pelc Tyrolka bude v posuzovaném území, které je již v současné
době výrazně ovlivněno hlukem z dopravy vyšším než jsou hygienické limity, dalším významným
zdrojem hluku. Nejedná se však pouze o MO, ale na něj navazující stavby
Vysočanské radiály a Libeňské spojky. Všechny tyto stavby jsou vedeny v území s hustou zástavbou a
včetně rozsáhlé bytové zástavby. Velmi výrazným zdrojem hluku v území kromě automobilové dopravy
je kolejová doprava – tramvaje a dvě železniční tratě.
Stavba MO bude novým zdrojem hluku, který v souladu s § 30 zákona č. 258/200 Sb. v platném znění
musí splňovat hygienické limity. Hygienický limit pro dobu denní je 60 dB a pro dobu noční 50 dB pro
novou veřejnou komunikaci. Z tohoto důvodu budou téměř v celém úseku stavby č. 0081 rozsáhlá
protihluková opatření. S těmito protihlukovými opatřeními dojde v chráněném venkovním prostoru
jednotlivých staveb i v chráněném venkovním prostoru v posuzovaném území ke snížení hlukové zátěže.
Přesto se však na mnoha místech nepodaří dosáhnou výše uvedených hodnot hygienických limitů. Ke
snížení hlučnosti po výstavbě MO dojde nejen z důvodu realizace protihlukových opatření u navrhované
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Poznámky:
Grafické přílohy v podobě hlukové situace zasažených objektů (1:10 000) a návrhu konstrukce protihlukových stěn
jsou dokladovány v příloze v závěru dokumentace (viz přílohy F .19 a F.20).
Problematika hluku a jeho vyhodnocení bude detailně dokladována v hlukové studii, která bude tvořit samostatnou
přílohu „dokumentace“, tj. druhé etapy posuzování vlivu záměru navrhované stavby na životní prostředí (dle § 8
zákona č. 100/2001 Sb.). Na základě detailního hodnocení bude proveden odhad počtu osob, postižených hlukem
z dopravy (nadlimitními hodnotami) pro každou variantu.

ENVISYSTEM s.r.o.

58

Městský okruh – stavba č.0081, Pelc Tyrolka – Balabenka

oznámení záměru

D.1.4. Vlivy na povrchovou a podzemní vodu
Vliv na povrchové vody
Je třeba předeslat, že navrhované změny se dotýkají -vzhledem k velikostem povodí Rokytky nebo Vltavy
- pouze nevýznamné části povodí. Převážná část MO je vedena po stávajících komunikacích a nárůst
zpevnění dle technické studie představuje v povodí Rokytky asi 0,015 km2, ale celé povodí Rokytky
dosahuje k profilu ústí do Vltavy výměry téměř 140 km2. V relativních číslech je tedy přírůstek
nepropustně zpevněných ploch jen asi 0,01 % celkové plochy povodí Rokytky a je zřejmé, že z pohledu
srážko-odtokových vztahů a kvalitativních výpočtů není celkový model povodí schopen numericky
zachytit tak malé změny zpevnění nebo odnos znečištění v povodí Rokytky a pro Vltavu jsou již výpočty
prakticky bezpředmětné. Negativní ovlivnění se tak může projevit jen v bezprostřední blízkosti objektů
vyústění do recipientů.
Tab. D.8:

Varianta č. 1 - nepropustně zpevněné plochy MO
nepropustně zpevněné plochy [km2]
z toho
nárůst
z toho
současné zp.
zpevnění
zakrytá část
0,0314
0,0157

recipient

Staničení
MO

celkem

Rokytka

0,0 - 1,6

0,0471

Vltava

1,6 - 3,1

0,0373

0,0120

0,0253

0,0041

Vltava-celkem

0,0 - 3,1

0,0844

0,0434

0,0410

0,0041

Tab. D.9:

Varianta č.2 - nepropustně zpevněné plochy MO

Výstavba a provoz silničního okruhu představuje zásah do režimu povrchových a podzemních vod, který
se projeví přerozdělením složek povrchového a podzemního odtoku, zvýšením přímého odtoku ze
zpevněných ploch, a ovlivní kvalitu povrchových vod automobilovým provozem a zimní údržbou
posypovými solemi.
•

Kvantitativní změna dotace podzemního odtoku

V údolní nivě nebo na úpatí svahu s kvartérním pokryvem málo propustných středně těžkých až těžkých
nivních půd, kde hodnota potenciální evapotranspirace převyšuje množství spadlých srážek- potenciální
vliv zpevnění lze charakterizovat v průměrném roce odtokovým součinitelem (podíl ročních srážek a
odtoku), který podle údajú ČHMÚ činí 0,16. To znamená, že na územní výpar připadne v dlouhodobém
průměru asi 84 % všech srážek. Vybudování městského okruhu představuje nepropustné zpevnění
povrchu, které se projeví zvýšením dílčího odtokového součinitele vozovek na zhruba 0,7-0,8. Dostaneme
se tedy na srovnatelné hodnoty, kdy jsou rozdíly dotace v průměrném roce mimo obor přesnosti
hydrologických výpočtů a jsou prakticky neměřitelné. Podzemní vody jsou dotovány jen za výrazných
dešťových epizod nebo oblev, ale jedná se o oblast nivy nebo úpatí, kam směřuje proudění podzemní
vody. Proto hodnotíme kvantitativní vliv na dotaci podzemního odtoku jako zanedbatelný u obou variant.
V systému podzemních vod se projeví u var.2 drenážní účinek tunelového úseku a také zásah do
kolektoru podzemní vody, který je však již v současnosti ovlivněn souběžným železničním tunelem.

nepropustně zpevněné plochy [km2]

recipient

Staničení
MO

celkem

Rokytka

0,0 - 1,6

Vltava
Vltava-celkem

nárůst
zpevnění

0,0426

z toho
současné zp.
0,0291

0,0135

z toho
zakrytá část
-

1,6 - 3,2

0,0378

0,0059

0,0319

0,0129

0,0 - 3,2

0,0805

0,0350

0,0455

0,0129

Navržený systém odvodnění silničního okruhu s centrální kanalizací a příkopy je shodný pro obě
varianty, vzhledem k velikosti dotčeného území zde nejsou navrhovány dešťové usazovací nebo retenční
nádrže. U varianty č. 2 navíc přistupuje tunelový úsek vybavený bezodtokovpu havarijní jímkou
dimenzovanou na zachycení obsahu cisterny.
Trasa probíhá v údolní nivě nebo na úpatí svahů údolí, kde možnost vsakování nepřichází v úvahu a podle
sdělení provozovatele je v zájmovém území kapacita kanalizační sítě již naplněna a ve výhledu se zde
neuvažuje s rozšířením sítě nebo jinými opatřeními a MO je tedy nutné odvodňovat mimo kanalizační síť
do Rokytky a do Vltavy. V místě zaústění dešťových odpadů je navrhováno nezbytné opevnění koryta
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recipientu, v současnosti je koryto Rokytky upraveno na stoletý průtok a opevněno kamennou dlažbou do
betonu.
Trasa MO koliduje s protipovodňovými opatřeními v km 3 a návrh komunikace si zde vyžádá nahrazení
nadzemní stěny mobilním hrazením. Na konci zájmového úseku leží niveleta okruhu pod hladinou
návrhové povodně 2002 a okruh nebude určen k přepravě za extrémních povodňových situací.

•

Zvýšení přímého odtoku

Potenciální ovlivnění se odvíjí z navrhované velikosti zpevněné plochy okruhu - abychom zachytili
vyvolané změny, hodnotíme vliv příspěvku zpevnění nad fiktivním dílčím povodím Rokytky, které je
vymezeno jen plochami budoucích komunikací.
Změny jsou ověřovány výpočtem podle metodiky SCS (1986) jako rozdíl objemu povrchového odtoku
pro standardní 1 až 6-ti hodinový déšť periodicity 1-0,01 (jednoletý až stoletý) za stávajícího stavu
povodí, kde pozemky mají charakter nepropustně zpevněných a propustných zatravněných ploch. Vlastní
výpočty jsou zpracovány programem HEC-HMS (US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering
Center, 2004).
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Návrhový déšť - maximální srážky v dané klimatické oblasti připadají na letní období a převážně jsou
spojeny s bouřkovými situacemi. Návrhová vlna je potom vyvolána krátkodobým přívalovým deštěm.
Časové rozložení se přebírá z metodiky SCS, ale intenzity v jednotlivých intervalech jsou upraveny podle
výsledků výzkumu VÚV TGM ( Kašpárek,L., Krejčová,K., Vztah mezi úhrnem, trváním a periodicitou
dešťů pro území Prahy,1993).

Geometrické parametry, využití ploch povodí a doba koncentrace
(ve fiktivních hranicích připravovaného MO)
Tab. D.10:
dílčí povodí

Obr. D.1:

Návrhový déšť-časový průběh

Varianta č.1 - Základní geometrické parametry zpevnění dílčích povodí Rokytky
plocha povodí

délka údolí

nejvyšší bod

nejnižší bod

náhradní sklon

Levý břeh

2

0,0176 km

0,70 km

205,5 m n.m.

189,5 m n.m.

2,7 % *

Pravý břeh

0,0295 km2

0,88 km

203,4 m n.m.

189,5 m n.m.

1,6 % *

celkem

2

0,0471 km

P o z n á m k a : (*) náhradní sklon je měřen na 80 % délce „údolí“

Tab. D.11:
dílčí povodí
Levý břeh

plocha povodí
0,0176 km2

délka údolí
0,70 km

nejvyšší bod
205,5 m n.m.

nejnižší bod
189,5 m n.m.

náhradní sklon
2,7 % *

Pravý břeh

0,0250 km2

0,88 km

203,4 m n.m.

189,5 m n.m.

1,6 % *

celkem

2

Tab. D.12:

Obr. D.2:

Návrhový déšť-srážkový úhrn dle VÚV TGM
SRÁŽKOVÝ ÚHRN
(trvá n í d e ště 1 a ž 6 h o d in )

70

0,0426 km

Využití území - stávající stav

křivky CN
relativní zastoupení
var.č.1
ploch
var.č.2

zatravněná pl.
82
32 %
31 %

využití území
zástavba
91
1%
1%

silnice
98
67 %
68 %

TRVÁNÍ DEŠTĚ :
6 hodin
4 hodiny

60
2 hodiny
ÚHRN [mm]

Varianta č.2 - Základní geometrické parametry dílčích povodí Rokytky

50

Tab. D.13:

Zkrácení doby koncentrace odtoku do Rokytky na srovnávacím fiktivním povodí

doba koncentrace původního povodí
0,48 hodiny

doba koncentrace návrhu MO
0,40 hodiny

1 hodina
40
30
20
10
1
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VAR. 1-Výsledný nárůst objemu odtoku v povodí Rokytky

va r. 1 NÁRŮST OBJ EMU POVRCH. ODTOKU
TRVÁNÍ DEŠTĚ :

6 hodin
4 hodiny
2 hodiny

400

1 hodina

[m3]

ROZDÍL OBJEMU

POVRCHOVÉHO ODTOKU

500

300

Kvalita vody v recipientech
Znečištění z provozu a údržby komunikací ovlivňuje kvalitu odtékajících vod zvláště v ukazatelích
nepolárních extrahovatelných látek (NEL), těžkých kovů a chloridů. Zde je na místě uvést zkrácenou
citaci ze závěru „Zprávy z prověrky vod odtékajících z dálnic“ ČIŽP (1993): „Srážkové vody odtékající
z dálnic nelze posuzovat jako odpadní vody. Výsledky provedené orientační prověrky naznačují, že
znečištění vod z dálnic překračuje přípustné hodnoty v toku prakticky pouze u chloridů, kde řešení je
průchodnější cestou prevence, tj. úpravou režimu zimního ošetření. Stejnou cestou je třeba jít i u
znečištění ropnými látkami, tj. zvýšit dohled nad technickým stavem vozidel. Znečištění chemickými
složkami posypových materiálů je sezónní a je silně závislé na klimatických vlivech. Nejedná se tedy o
pravidelnou produkci.“
Dále uvádíme srovnávací naměřené hodnoty koncentrací NEL a těžkých kovů, které ukazují, že hodnoty
koncentrací stanovené na odtoku z komunikace téměř odpovídají přípustnému stupni znečištění ještě
před naředěním a pro recipient tedy nepředstavují závažné změny kvality. Výpočtově proto hodnotíme
jen vliv chloridů ze zimní údržby na jednotlivé recipienty.

200

100
1

10

N [r oky ]

100

•

Obr. D.4:

VAR. 2-Výsledný nárůst objemu odtoku v povodí Rokytky

Koncentrace nepolárních extrahovatelných látek

Systematicky měřené (ŘSD) koncentrace v dálničních lapolech v letech 1987-1990 dosahovaly v průměru
0,24 mg/l s maximem 1 mg/l a při prověrce ČIŽP (1993) byly zjištěny průměrné koncentrace 0,4 mg/l a
zaznamenána nejvyšší hodnota 1,65 mg/l, přičemž přípustný stupeň znečištění povrchových vod je
stanoven pro pravidelnou produkci dle NV č.61/2003 Sb. hodnotou 0,2 mg/l.

va r. 2 NÁRŮST OBJ EMU POVRCH. ODTOKU
TRVÁNÍ DEŠTĚ :

•
6 hodin

400

2 hodiny
1 hodina

[m3]

ROZDÍL OBJEMU

POVRCHOVÉHO ODTOKU

500

300

Koncentrace těžkých kovů

Podle výsledku výzkumu prováděném na německých dálnicích (s intenzitou provozu od 50 tis. do 108
tis. vozidel za den) dosahují koncentrace v blízkosti komunikace přibližně přípustného stupně znečištění
stanoveného pro povrchové vody.
Měřené hodnoty koncentrace těžkých kovů - převzaté z článku Dierkes,Geiger,
Pollution retention capabilities of roadside soils, Wat.Sci. Tech. 1999

Tab. D.14:

200

prvek
100
1

10

100

N [r oky ]

průměr měření
naměřené koncentrace

Cu
[mg/l]
0,140

Zn
[mg/l]
1,25

Pb
[mg/l]
0,017

Cd
[mg/l]
0,0014

0,040 – 0,160

0,2 - 41

0,004 - 0,040

0,0005 - 0,0076

0,1

0,2

0,1

0,005

přípustný stupeň znečištění

Z výsledků výpočtu je zřejmé, že nárůst zpevnění vyvolá změnu v přerozdělení složek odtoku a zvýší
přímý (povrchový) odtok u dvaceti až padesátiletých dešťů s trváním delším než dvě hodiny celkem o
zhruba 300 až 500 m3.

Poznámka:

•

Zvýšený obsah zinku je vyvolán protikorozní ochranou svodidel apod.

Chloridy ze zimního posypu

V současné době se již přechází od posypu k účinnější aplikaci roztoku a mezní dávka soli na 1m2
vozovky za rok se doporučuje 1kg. Abychom dostali reálný obraz dosažených koncentrací během roku,
vycházíme z okrajových hodnot výsledku výzkumu, podle kterých se během zimy 30 až 60 % soli
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rozpráší mimo vozovky do okolí a odtud se postupně dostává (převážně s výraznými srážkami nebo
oblevami) do recipientů. Zvýšení koncentrace chloridových iontů je tak zaznamenáno nejen v zimním, ale
také v letním období až šest měsíců po skončení solení (Demers, Sage 1990), Ruge a Stach (1968)
uvádějí vyplavení chloridů ze zimního solení již v květnu, Soukup (VŠÚOZ Průhonice,1979 Vliv soli
na městskou zeleň) zaznamenal v půdním profilu průměrný pokles mezi jarním a letním odběrem na 61 %
a mezi jarním a podzimním na 8 % jarního obsahu.

Měřené koncentrace chloridů (ŘSD, 1993)

zima
max. koncentrace Clmin. koncentrace Cl

-

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

průměr

[rok]

3893

1753

2 134

2 148

1 897

4 254

2 700

[mg/l]

25

13

25

21

284

53

-

[mg/l]

Můžeme proto ve výpočtech koncentrace chloridů v tocích pracovat s oběma hodnotami -horním a
dolním odhadem podílu rozprášení; zjednodušený výpočet tak reálně postihuje naměřené hodnoty
koncentrací v zimním období.

Obdobný časový průběh zachycuje také monitorování koncentrací v Rokytce :
Obr. D.5:

Tab. D.15:

Koncentrace chloridů v Rokytce (Lesy HMP)

Následující tabulky uvádějí vstupní údaje a výsledky nárůstu koncentrace chloridů v jednotlivých
recipientech, za předpokladu spotřeby 1kg soli na 1m2 jízdních pruhů a rozprášení v mezích 30 až 60%
posypu do okolí, odkud se chloridy dostávají postupně do toku. (Pro pravidelnou produkci odpadních vod
je stanovena NV č.61/2003 Sb. hodnota přípustného stupně znečištění pro povrchové vody ve výši 350
mg/l)

KONCENTRACE CHLORIDŮ
v profilu ÚSTÍ ROKYTKY r. 2001-2004

KONCENTRACE
CHLORIDŮ [mg/l]

300
250

Tab. D.16:

Nárůst koncentrace chloridů v Rokytce

200
150

průtok
Q210
[l/s]

100
50
0
XI

XII
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III
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V

VI

VII

VIII
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X

měsíc

Výsledná výpočtová koncentrace v recipientu je dále stanovena Frostovou empirickou metodou (Frost et
al.,1981) doporučovanou FHWA a bilanční metodou pro průtok Q210, který je považován za odtok ze
zásob podzemních vod bez přispění povrchového průtoku (blíží se tedy nejnižší hodnotě povrchového
odtoku, což také odpovídá hodnocení dle Pokynů pro odvodnění hl.m. Prahy).
Hodnoty koncentrace chloridů se v bilanční metodě pak určují jako podíl celkového posypu (1kg/m2/rok,
resp.0,8 kg v zakrytých úsecích s 61% hmotnostním obsahem Cl-) a průměrného úhrnu srážek za zimní
období (26 % ročního úhrnu- tj. přibližně 0,145 m3/m2, součinitel odtoku 0,7) s různým podílem
rozprášení do okolí - tyto hodnoty korespondují s nejvyššími hodnotami, naměřenými v usazovacích
nádržích dálničních úseků VD Želivka :

60%

ENVISYSTEM s.r.o.

k 30= 1 kg Cl- x 0,61 / 0,145 m3/ 0,7 x (1-0,3) = 4,2 kg Cl-/m3
-

3

-

3

k 60 = 1 kg Cl x 0,61 / 0,145 m / 0,7 x (1-0,6) = 2,4 kg Cl / m

Nárůst koncentrace chloridů [mg/l ]
Frostova metoda
Bilanční metoda
průměr

maximum

průměr

maximum

1,2

2,5

1,5

2,7

1,1

2,3

1,3

2,3

240

var.2

240

Tab. D.17:

Nárůst koncentrace chloridů ve Vltavě
průtok
Q210
[m3/s]

var.1

87

var.2

87

výpočet koncentrace Cl- na odtoku z komunikace:
30%

nárůst
chloridů
za zimu
[t/rok]
10

var.1

Tab. D.18:

pro podíl rozprášení:

nárůst
spotřeby
posypu
[t/rok]
16
14

8

nárůst
spotřeby
posypu
[t/rok]
40

nárůst
chloridů
za zimu
[t/rok]
25

43

Nárůst koncentrace chloridů [mg/l ]
Frostova metoda
Bilanční metoda
průměr

26

maximum

průměr

maximum

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

0,01

0,02

Současné hodnoty koncentrace chloridů ve Vltavě nad a pod Prahou (2003-2004)
(Výsledky poskytl státní podnik Povodí Vltavy)

profil

ř.km

č.h.p.

Podolí
Libčice

56,2
28,2

1-12-01-013
1-12-02-019
rozdíl

průměr
21,55
25,71
4,16

měřené koncentrace chloridů [mg/l]
min
max
14,7
38,0
14,3
51,5
0
13,5

C90
28
38
10
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Tab. D.19:

oznámení záměru

Průměrný nárůst koncentrace BSK5 a nerozpuštěných látek v Rokytce
BSK5

Nerozpuštěné látky

průtok
Q210

odnos

Nárůst koncentrace

odnos

[l/s]

[t/rok]

[mg/l]

var.1

240

0,09

var.2

240

0,08

Nárůst koncentrace

číslo varianty
MO

zábor půdy
PP (ha)

zábor půdy
ZN (ha)

zábor půdy IZ
(ha)

zábor půdy
LR (ha)

celkový zábor
ploch zeleně

[t/rok]

[mg/l]

varianta č.1

0,55

0,65

1,1

-

2,30

0,01

0,8

0,1

varianta č.2

0,55

0,20

1,23

0,035

1,98

0,01

0,7

0,1

Poznámka:
roční látkový odnos ze zpevněné plochy je uvažován dle „Pokynů“ v průměru:
−
−

st. km 0,0 ÷ 1,5 (tj. pás zeleně mezi tělesem železniční trati a Čuprovou ul.)

BSK5-0,06 t/ha/rok
NL-0,5 t/ha/rok

Z výsledných hodnot je zřejmé, že odvádění splachových vod z městského okruhu není schopno
významně ovlivnit kvalitu vody v Rokytce a ve Vltavě, proto podrobnější rozbor neuvádíme.

Plochy dočasného záboru půdy nebyly technickou studií lokalizovány. Je známé jen jejich přibližné
umístění pro zařízení staveniště (ZS) v blízkosti navrhovaných mimoúrovňových křižovatek. Celková
plocha ZS je pro obě varianty přibližně stejná a činí 25 000 m2 (viz kapitola B.II.1.).Dočasný zábor je
platný pouze po dobu výstavby. Po skončení stavby jsou tyto plochy rekultivovány a vráceny původnímu
účelu.
b) Z hlediska záboru zemědělského (ZPF) a lesního (PUPFL) půdního fondu představuje plocha
záboru:
zábor půdy ZPF
(ha)

zábor půdy
PUPFL (ha)

zábor ostatní
půdy (ha)

celkový zábor
půdy (ha)

varianta č.1

0,004

-

8,036

8,040

varianta č.2

0,008

-

6,752

6,760

číslo varianty MO

Shrnutí
Podle revidovaných „Pokynů“ není pro ovlivnění relativně nízkým nárůstem zpevnění vyžadováno
realizovat dešťové usazovací a retenční nádrže, očekávané nárůsty koncentrace znečištění vod ze
silničního okruhu leží v přijatelných mezích a rovněž průzkumy prokázaly, že se v Rokytce nevyskytují
vzácné nebo ohrožené druhy organismů, ale tok je již dnes značně zatížen.
Proto před zaústěním odvodnění MO do Rokytky doporučujeme v prostoru mimoúrovňové křižovatky
„U Kříže“ nejen rezervovat plochu pro možné zřízení dešťové usazovací nádrže a vytvoření terénní
deprese pro transformaci průtokových vln před zaústěním do Rokytky, ale také nádrže realizovat alespoň
pro dolní hranici návrhových hodnot dle publikace „Revidované pokyny pro systém odvodnění území
HMP “ (t.j. směrodatná intenzita návrhového deště 30 l/s/ha, doba zdržení 15 minut, objem kalového
prostoru 1 m3 / r.ha.). V případě havárie pak nádrž bude schopna zachytit nejen usaditelné nebo plovoucí
látky z běžného provozu, ale také pojmout objem cisternového vozu v případě havárie.

c) Z hlediska využitelné plochy stávajících komunikací v trase MO a plochy nového záboru půdy
představuje plocha záboru:
číslo varianty MO

varianta č.1
varianta č.2

zábor plochy (ha) nový zábor půdy
stáv. komunikací
(ha)
4,34
3,70

3,50

zábor vodní
plochy (ha)

celkový zábor
půdy (ha)

-

8,04

-

6,76

3,26

D.1.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
D.1.5. Vlivy na půdu
a) Z hlediska typologie ploch zeleně dle ÚP hl.m. Prahy jsou trvalým záborem vyvolaným stavbou
dotčeny v obou variantách trasy zejména následující typy :

ZN … přírodní nelesní plochy
st.km: cca 1,9 ÷ 3,1 (tj. vrch Bílá skála, pás břehové vegetace Vltavy)

LR … lesní porosty
st. km: cca 2,9 ÷ 3,0 (lokalita Bílá skála)

PP … parky a parkově upravené plochy
st.km: cca 1,45 ÷ 1,6; 0,9 ÷ 1,2 (tj. zahrady a pás zeleně mezi Povltavskou ul. a pravým břehem Rokytky)

IZ … izolační zeleň

ENVISYSTEM s.r.o.

Jakékoliv stavební dílo je zásahem do geologických poměrů tím, že dochází k odtěžování zemin a hornin
v důsledku průchodu (tunel) či vetknutí (terénní zářez) stavby do terénu. Lokalitou negativního ovlivnění
je vrch Bílá skála.
varianta č.1 – tunelový úsek
Tunelový objekt v masivu vrchu Bílá skála představuje náročnou konstrukci realizovanou ve složitých
geologických podmínkách. Proto jej lze zařadit mezi podzemní objekty náležející do 3. geotechnické
kategorie. Jedná se o dopravně jednosměrný tunel pro 2 jízdní pruhy MO. Technologicky jde o kombinaci
hloubeného (dl. 199 m) a raženého (dl. 1151 m) díla. Celková délka tunelu je 1350 m.
Nevýhodou tunelové varianty trasy MO je realizace náročného hloubeného úseku pod železniční tratí č.
0791 Praha Libeň – Praha Holešovice. Provoz na trati musí zůstat zachován bez větších omezení nebo
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výluk. To znamená realizaci dočasné přeložky této trati směrem jižněji do prostoru navrhované pravé
části MO (dopravní směr Pelc Tyrolka – Balabenka). Rozsah a způsob případných dočasných přeložek
železniční tratě bude nezbytné dále dohodnout a odsouhlasit s ČD.
varianta č.2 – terénní zářez
Terénní zářez do jižního úbočí vrchu Bílá skála má zajistit dostatek prostoru na rozvinutí plánovaných
jízdních pruhů MO v obou směrech. Délka navrhovaného úseku komunikace v zářezu cca 550 m. Trasa je
vedena v patrové dispozici pod ochrannou zárubních zdí.
Trasa MO (v obou variantách) představuje negativní zásah do skalního defilé vltavského svahu jz.
expozice – stratotyp libeňského souvrství, které je oblastní jednotkou litostratigrafické stupnice českého
ordoviku. Jedná se o paleontologickou lokalitu.
V případě posuzované stavby (v případě obou trasových variant) nedojde ke střetu s žádným ložiskem
nerostných surovin.
Poznámka:
Předběžné zhodnocení geologických poměrů obou variant trasy je uvedeno v kapitole C.2.4.. Podrobnější
zhodnocení v dalších stupních dokumentace vyžaduje realizaci geotechnického průzkumu, který jasně vymezí
jednotlivé charakteristiky horninového prostředí, určí geotechnické parametry důležité pro realizaci stavby, posoudí
charakter pláně a podloží, určí sklony svahů s ohledem na nebezpečí svahových deformací apod.

D.1.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Flóra
Floristický průzkum provedený v trase úseku připravované výstavby Městského okruhu stavby 0081
Balabenka – Pelc Tyrolka ukazuje, že nejhodnotnějším územím je lokalita PP Bílá skála, která vstupuje
do přímého střetu s navrhovanou stavbou. V případě varianty trasování městského okruhu v ose ulice
Povltavské protne nová komunikace ochranné pásmo zmíněného ZCHÚ. Botanická hodnota území
spočívá zejména ve výskytu endemitu jeřábu dubolistého (Sorbus quernea) a dvou druhů ohrožených
rostlin - bělozářku liliovitou (Anthericum liliago) zlatovlásek obecný (Crinitina linosyris). Vzhledem ke
skutečnsti, že všechny uvedené druhy rostlin se vyskytují v horních partiích PP Bílá skála, lze
předpokládat, že výstavba ani následné provozování stavby výskyt těchto druhů neomezí.
Případnou ekologickou újmu zejména na vzácném jeřábu dubolistém (Sorbus quernea) lze efektivně
omezit provedením detailního průzkumu jeho výskytu na lokalitě a pokusem o včasné přesazení
ohrožených jedinců do jiných vhodných lokalit.
Ochranné pásmo PP Bílá skála se překrývá s břehovými porosty na pravém břehu řeky Vltavy. Tyto
porosty jsou významnou součástí nadregionálního biokoridoru. Porosty nejsou z botanického hlediska
významné. V roce 2002 byly zničeny povodní a v současné době jsou značně ruderalizovány. V případě
realizace stavby dojde pravděpodobně k odstranění jejich větší části a nebude je možné již obnovit. Dojde
tak k určitému omezení funkčnosti nadregionálního biokoridoru.

ENVISYSTEM s.r.o.

oznámení záměru

Varianta překonání PP Bílá skála tunelem se z botanického hlediska jeví jako příznivější. Tunel bude
zaústěn mimo PP Bílá skála a vystoupí na povrch na rozhraní ZCHÚ a jeho ochranného pásma.
V ostatních úsecích navrhovaná část městského okruhu sleduje existující komunikace a jeho realizace
přispěje ke zvýšení ekologické bezpečnosti (realizace odtokových žlabů, záchytných jímek, atd.).

Fauna
V posuzovaném úseku městského okruhu byl zjištěn jeden druh kriticky ohrožený (z literárních pramenů
– slavík modráček na jarním tahu), pět druhů silně ohrožených a 17 druhů ohrožených ve smyslu
vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb.
Vliv stavby na populace ohrožených i všech ostatních živočichů lze předpokládat velmi malý, protože
dotčené území je rušné již v současné době. Záchranné transfery jsou zvláště chráněných živočichů jsou
bezpředmětné a v daných podmínkách prakticky neproveditelné (motýli, brouci, ptáci...).
Kácení stromů a odstraňování zeleně je nezbytné z hlediska ochrany živočichů provádět mimo vegetační
a hnízdní období.
V rámci navrhované stavby bude realizována řada mostních objektů přes vodoteče, terénní deprese a
prvky systému ÚSES, které umožní migraci živočichů. Fauna dotčeného území by neměla být stavbou
nijak významně ovlivněna.

Ekosystémy
Zájmové území představuje značně urbanizované ekosystémy, které by v budoucnu měly být
transformovány na parkové prvky a zeleň v obytných zónách.
Zásah do území vrchu Bílá skála - ZCHÚ vyhlášeného Přírodní památkou (dle zákona č. 114/1992 Sb.) je
hodnocen v případě obou variant trasy MO jako negativní ovlivnění trvalého charakteru:


Varianta č.1 sleduje Povltavskou ulici a zařezává se do svahu vrchu Bílá skála orientovaného do
Vltavy. Dochází k územnímu střetu s plochou Přírodní památky Bílá skála v pobřežním pásmu
délky cca 350 m (šířky max 15 m).



Varianta č.2 prochází jedním z dopravních směrů ve formě tunelu masiv vrchu Bílá skála a
umístěním západního portálu tunelu zasahuje do území ochranné zóny N4/4. Tunel je doprovázen
vzduchotechnickými objekty komínových výdechů situovanými do vrcholové partie tohoto kopce
(ochranná zóna N4/4) jejichž umístění ve vztahu ploše ochranného pásma ZCHÚ bude upřesněno
až v rámci dalšího stupně projektové přípravy stavby DÚR. Trasa této varianty není v přímém
prostorovém střetu s PP.

Plošné omezení PP Bílá skála je v rozporu se statutem ochrany tohoto území dle § 36 zákona č. 460/2005
Sb.
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Územní systém ekologické stability
Záměr posuzované stavby je v územním střetu s prvky ÚSES:
varianta 1
L4/255:

oznámení záměru

situovanými do vrcholové partie tohoto kopce, které si vyžádají citlivé architektonické ztvárnění. Zásah
do masivu vrchu Bílá skála je hodnocen v případě obou variant trasy MO jako negativní ovlivnění
trvalého charakteru.

Rokytka I – mimoúrovňové křížení koridoru Rokytky s trasou MO
(dotčená plocha: dl. úseku cca 25 m, šířka 15 m)
L1/81:
Bílá skála – střet v podobě terénního zářezu do svahu vrchu Bílá skála
(zabraná plocha: dl. úseku cca 420 m, šířka max 15 m)
N4/4:
Vltava – střet s břehovým pásmem porostů koryta řeky
(dotčená a část zabraná plocha: dl. úseku cca 1100 m, šířka max 10 m)
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Vltavy (N4/4) – střet v podobě umístění zářezu komunikace
MO do jižního svahu Bílé skály (dotčená plocha: dl. úseku cca 800 m, šířka max 10 m)

S ohledem na umístění posuzované stavby v intravilánu a charakter okolní zástavby lze považovat vliv
posuzované stavby na krajinu za málo významný. Jedná se o inženýrské dílo korespondující s ostatními
dopravními stavbami (železnice, komunikace) v daném území. Významným je zásah do masivu Bílé
skály, která je významným krajinotvorným prvkem území. Zásah je hodnocen jako negativní v obou
variantách trasy MO.

varianta 2
L4/255:

U obou navrhovaných variant trasy MO je nutno počítat s určitými nároky na demolice pozemních
objektů. Jedná se o bytové domy, průmyslové a skladovací objekty, zahradní domky, garáže, boudy apod.
Dotčené lokality jsou následující:
• křižovatka Balabenka – při výstavbě větve pro napojení ul. Českomoravská a při dostavbě dalšího
mostního objektu pro další jízdní pás – kancelářský objekt při Staré Spojovací, ČSPHM pod mostním
objektem a původně obytný objekt nad čerpací stanicí
• průmyslové a skladovací objekty pro rozšíření vozovky ul. Čuprovy
• průmyslové a skladovací objekty Na Košince (ve variantě 1)

Rokytka I – mimoúrovňové křížení koridoru Rokytky s trasou MO
(dotčená plocha: dl. úseku cca 25 m, šířka 15 m)
L1/81:
Bílá skála – střet v podobě umístění západního portálu tunelu včetně
hloubeného úseku do plochy okraje lokálního biocentra
(zabraná a dotčená plocha: dl. úseku cca 100 m, šířka cca 15 m)
N4/4:
Vltava – střet s břehovým pásmem porostů koryta řeky
(dotčená a část zabraná plocha: dl. úseku 1100 m, šířka max 10 m)
ochranná zóna nadregionálního biokoridoru Vltavy (N4/4) – střet v podobě stavebního zásahu do této
zóny podél Vltavy (dotčená plocha: dl. úseku 400 m, šířka max 10 m, plocha kolem východního portálu
tunelu)
Uvedené střety se zabranou plochou je nutné z hlediska vlivu na prvky ÚSES hodnotit jako trvalé a
negativní. Dotčené plochy je nutné po dokončení stavby rekultivovat technicky a biologicky a vrátit
jejich původnímu účelu. Zabraná plocha ochranné zóny NBK podél Vltavy představuje zejména zábor
pro navrhovanou novou cyklostezku.

D.1.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Podrobná pasportizace pozemních objektů určených k demolici bude zpracována pro vybranou variantu
v dalších stupních projektové dokumentace.
U navrhované stavby se nepředpokládá v žádné ze svých variant trasy přímý negativní vliv na kulturní
historické a architektonické památky.

Plošné omezení prvků ÚSES je v rozporu s vyhláškou č.32/1999 Sb. hl.m. Prahy (oddíl 7, bod 2).

D.1.8. Vlivy na krajinu
Z hlediska krajinného rázu se jedná o architektonizovanou krajinu. Kompoziční principy krajiny jsou
v souladu zejména s hospodářským využitím krajiny majícím zde historické kořeny.
Navrhovaná stavba MO respektuje morfologii stávajícího terénu a v úseku (st.km 0,0 ÷ 1,6) výškově
sleduje tento terén bez výrazných terénních úprav v obou posuzovaných variantách. Výjimkou je přechod
přes koryto Rokytky, mimoúrovňové křížení některých ulic (Zenklova ul., Primátorská ul., Na Žertvách,
Sokolovská ul.) a křížení stávajících železničních tratí. Koridor navrhované komunikace MO využívá
stávající dopravní systém tvořený ulicemi a fragmenty dříve vybudovaných dopravních staveb v 70 a
80tých letech (viz ZKS).
V úseku (1,6 ÷ KÚ) se posuzované varianty trasově významně liší. Varianta č.1 sleduje Povltavskou ulici
a zařezává se do svahu vrchu Bílá skála. Varianta č.2 prochází jedním z dopravních směrů ve formě
tunelu masiv vrchu Bílá skála. Tunel je doprovázen vzduchotechnickými objekty komínových výdechů
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D.2.

ROZSAH VLIVŮ VZHLEDEM K ZASAŽENÉMU ÚZEMÍ A POPULACI

U posuzovaných aktivních variant záměru stavby MO lze s ohledem na převážně totožné vedení tras obou
variant stavby liniového charakteru a shodných kapacitních parametrech komunikace MO zjednodušeně
hovořit o obdobném rozsahu uvažovaných vlivů. Rozsah vlivů vyvolaných navrhovanou stavbou
vzhledem k zasaženému území a populaci lze hodnotit z hlediska dvou základních faktorů, kterými jsou
prostor a čas:
Faktor prostoru
Jedná se o záměr na komunikaci kategorizované jako místní délky cca 3,1 km. Z toho prostorově vyplývá
bezprostřední místní dopad na životní prostředí lokality umístění budoucí stavby na katastrálním území
Praha 8 a 9 – Libeň (např. zábor půdy, barierový efekt liniové stavby, plošný střet s prvky ÚSES a
ZCHÚ, demolice stávajících objektů apod.). S ohledem na zmíněný účel stavby lze charakterizovat
obecně vliv navrhované stavby ve vztahu k přírodním podmínkám a životnímu prostředí zde sídlících
obyvatel jako negativní. Minimalizaci případně kompenzaci tohoto vlivu je třeba hledat v technických
opatřeních v rámci projektové přípravy stavby nebo ve změně organizace celoměstského systému
dopravy (např. omezení příjezdu motorových vozidel do centra města).
Přímé prostorové střety s místními přírodními plochami (prvky ÚSES, ZCHÚ) lze hodnotit jako trvalé,
nevratné a místně nekompenzovatelné. V rámci minimalizace jejich negativních vlivů je proto třeba např.
pečlivě volit plochy pro zařízení staveniště, a volbou vhodné technologie omezit negativní rušivý efekt,
který s sebou stavba přináší do území. Vliv na vzdálené nekontaktované významné přírodní lokality
(ZCHÚ) není předpokládán.
Vzhledem k tomu, že posuzovaný záměr stavby je součástí budovaného základního komunikačního
systému města Prahy (Městský okruh) je zřejmé, že rozsah vlivu postihuje většinu území centrální Prahy.
Z modelování dopravních vztahů vyplývá přenesení dopravní zátěže ze stávajícího systému místních ulic
na navrhovanou stavbu komunikace MO. Z toho plyne pozitivní ovlivnění dopravní situace v ulicích
Libně se zvýšením faktoru bezpečnosti místní dopravy včetně bezpečnosti chodců. Hodnocení tohoto
vlivu proto považujeme za pozitivní. Na druhou stranu je nutné připustit negativní zvýšení dopravní
zátěže na tomto úseku MO v důsledku okruhového propojení posuzovaného území stavby s dalšími
částmi centrální Prahy.
Faktor času
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činnosti by nemělo u konstrukčně náročných objektů trvat déle než cca 3 roky (např. tunelový objekt,
mostní objekty).
Vlivy spojené s fází provozu MO jsou z časového měřítka trvalého charakteru a přinášejí do území
zprostředkovaně kolísající negativní vliv hluku a emisí z dopravy včetně vlivu na zdravotní rizika
obyvatel. Minimalizaci tohoto vlivu je možné provést v přípravné fázi návrhem technických opatřeních
(např. protihlukové stěny, vzduchotechnika tunelu, akusticky-izolační úpravy bytových objektů)) v rámci
projektové přípravy stavby.
Vlivy spojené s fází provozu MO probíhají s možností změn způsobených nepředvídatelnými okolnostmi.
Mezi takové vlivy s negativním vlivem patří například dopravní havarijní situace s případným únikem
přepravovaného materiálu nebezpečných vlastností. Eliminace takových negativních vlivů je spojena
s technickým zabezpečením transportních vozidel a doplňkových zařízení stavby MO (záchytné nádrže –
lapoly). Pozitivním vlivem dlouhodobého účinku vycházejícím z navrhovaného účelu stavby je dopravní
efekt navržené stavby odstraňující dopravní blokaci místního nekapacitního uličního systému, jeho
mimoúrovňové křížení a zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy vůbec.
U faktoru času lze obecně vlivy záměru stavby také hodnotit z hlediska pravděpodobnosti jejich výskytu a
jejich vratnosti. Z hlediska četnosti vratný krátkodobý vliv bude v budoucnosti spojován s údržbou a
opravami objektů MO. Míra a rozsah jeho vlivu závisí na použité technologii a organizaci celého
zákroku. Pravděpodobnost výskytu je předurčena životností jednotlivých konstrukcí tvořících MO a
provozním řádem předepisujícím periodickou údržbu konstrukcí.
V případě posuzovaného záměru stavby MO se jedná se o záměr stavby trvalého charakteru bez časového
horizontu předpokládané likvidace.
Účinnost a rozsah vlivu posuzovaného záměru stavby se mění s mírou součinnosti tohoto vlivu s jinými
vlivy (např. vliv hluku z železniční a tramvajové dopravy, znečištění ovzduší z existujících místních
zdrojů) to znamená zejména se stávajícím zatížením životního prostředí tvořícím existující pozadí
posuzované stavby. Míra součinnosti závisí na situacích a zatěžovacích stavech vznikající v souvislosti
s proměnlivou úrovní zatížení území různými vlivy (např. z dopravy, havarijními situacemi,
povodňovými stavy), klimatickými a meteorologickými situacemi (inverzní stavy, kalamitní stavy aj.)
eventuálně mimořádnými časovými úseky (období noci, období výstavby problematických úseků nebo
objektů apod.).
Všeobecně jsou většinou vnímány zejména negativní kombinace uvedených vlivů. Nemělo by se ovšem
zapomínat na primární funkci navrhovaného záměru stavby a její celospolečenský význam ohodnocený
jako veřejně prospěšná stavba.

Záměr stavby má z hlediska časového měřítka (bez uvažování přípravy stavby, která většinou nevyvolá
žádný vliv) dvě základní fáze tj. fázi výstavby a fázi provozu na dokončeném MO. Vliv fáze výstavby
bývá pouze místní a převážně negativní s dopadem zejména na sídlící obyvatele. Projevuje se dopravním
omezením nebo uzávěrami z důvodu záboru ploch nutných pro realizaci stavby, dále zvýšením prašnosti
v místě stavebních prací, zvýšením hluku ze stavební činnosti, případně i projevy krátkodobé vibrace
(např. ražení tunelu). Vliv je z hlediska doby trvání hodnocen jako krátkodobý v horizontu několika let
(předpoklad lhůty výstavby cca 7-8 let). S tím, že stavba bude podle plánu organizace výstavby členěna
do dílčích úseků a jednotlivých stavebních objektů, takže přímé ovlivnění v místě aktuální stavební
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D.3.

ÚDAJE O MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH NEPŘÍZNIVÝCH VLIVECH
PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE

U záměru navrhované stavby MO se s ohledem na její charakter místní komunikace a územně omezený
význam (délka úseku cca 3,1 km) nepředpokládá, že by realizace záměru a provoz dokončené stavby ani
v jedné z posuzovaných variant vyvolala negativní vliv, který by přesáhl státní hranice ČR, vyjma
nepředvídatelných havarijních stavů.

D.4.

OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, PŘÍPADNĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ

Kapitola je přehledem základních opatření, která je nutné navrhnout pro minimalizaci negativních dopadů
stavby MO a jejího provozu na všechny složky životního prostředí. Rozsah a podoba navržených opatření
bude upřesněna eventuálně doplněna v dalších stupních projektové dokumentace na základě upřesnění
podkladů, vlastního technického návrhu, výsledků projednání akce se všemi zúčastněnými stranami nebo
výsledků doplňujících průzkumů.

D.4.1. Územně plánovací opatření
Obě varianty trasy MO jsou dle stanoviska stavebního odboru Magistrátu hl.m. Prahy koncepčně
v souladu s platným ÚPn HMP. Dle stanoviska ÚRM k technické studii (STPÚ předinvestiční studie,
Mott MacDonald spol. s r.o., 2004) však předložené návrhy nejsou v souladu s tímto plánem z důvodu
plošného zásahu do ploch vyhrazených pro jiné funkce v rámci tohoto plánu, ož vyhláška č. 32/1999 sb.
HMP o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy nepřipouští. Proto je z hlediska plánu
využití ploch vyžadována změna ÚPn HMP.
Opatření v rámci vypracování dalších stupňů projektové dokumentace
•
•
•
•
•
•

Zpracovat podrobnou hlukovou studii pro vybranou variantu se zahrnutím dopravy na jednotlivých
větvích mimoúrovňových křižovatek a hlukovou studii pro období výstavby.
Zpracovat detailní program monitorování navržených složek životního prostředí který je v některých
složkách (např. hluk) třeba konzultovat s hygienickou službou.
Provést upřesňující geologický a hydrogeologický průzkum.
Provést upřesňující biologický průzkum pro lokalizaci migračních objektů v prostoru Bílá skála vltavský břeh – migrační studie živočichů
Provést upřesňující biologický průzkum v prostoru Bílá skála za účelem přemístění endemitu jeřábu
dubolistého
Jednat s ČD s. o. ve věci dočasné přeložky železniční trati TÚ 0791 Praha Libeň – Praha Holešovice.
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D.4.2. Technická opatření
Jedná se o opatření většinou technického rázu, kterými je možné minimalizovat negativní vlivy
navrhovaného záměru stavby a jejího následného užívání v zájmovém území na jednotlivé složky
životního prostředí. Podle hodnocených vlivů je možné rozlišit opatření na jejich minimalizaci :
a)
b)
c)
d)
e)

obecná opatření pro ochranu životního prostředí
vlivy na obyvatelstvo
na povrchovou a podzemní vodu
na půdu
na flóru, faunu a ÚSES

Vzhledem k předpokládané velmi dlouhé životnosti stavby se nenavrhují opatření pro období likvidace
stavby, neboť nelze objektivně posoudit technické možnosti ani související náklady v době její případné
likvidace.
a) Obecná opatření pro ochranu životního prostředí

Období přípravy a realizace stavby
Stavba bude prováděna tak, aby bylo minimalizováno možné narušení životního prostředí stavbou a
činnostmi se stavbou souvisejícími. Tomuto cíli bude podřízen již výběr stavební organizace, která bude
provádět stavbu. Navrhujeme proto následující obecná opatření :


V případě řešení tunelové varianty (varianta č.2) bude nutno dořešit odvětrání tunelu tak, aby byl
omezen nárůst koncentrací v prostoru vysokých škol, ale aby současně nedocházelo k zasahování
domů nepřijatelně vysokými imisními příspěvky z objektu výdechu.

• Stavební dodavatel musí být vybaveny vhodnou stavební a dopravní technikou. Veškerá technika musí
být udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby nedocházelo k zatěžování okolí stavby
nadměrných hlukem ani emisemi a aby nebyla příčinou ekologické havárie (úniky maziv, paliva nebo
hydraulických olejů).
• Odpovědní pracovníci musí v průběhu přípravy a realizace stavby dbát na plnění všech opatření
k ochraně životního prostředí.
• Musí být zajištěna řádná koordinace a souběh prací, aby nedocházelo ke zbytečnému poškozování
životního prostředí (minimalizace časových prodlev, minimalizace běhu mechanismů naprázdno,
provádění hlučných prací pouze ve vymezené době, minimalizace trvání zemních prací a zkrácení
období se zvýšenou prašností, apod.).
• Všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací obecně i konkrétně poučeni jakým
způsobem postupovat, aby nedocházelo k poškozování ŽP (například při používání dopravních
prostředků apod.).
Kromě toho navrhujeme následující opatření :
• Stávající veřejné komunikace ovlivněné stavbou budou po jejím dokončení opraveny a uvedeny do
původního stavu.
• Přeložky stávajících veřejných i neveřejných komunikací a výluky dopravy budou časově i rozsahově
minimalizovány.
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• Po dobu výstavby bude zajištěn bezproblémový provoz veřejné dopravy a dostupnost všech území
dotčených stavbou pro vozy lékařské záchranné služby, hasičů a policie.
• V rámci stavby i ve styku s veřejností budou dodržována všechna technická bezpečnostní opatření
(dopravní značení, výstražná značení, osvětlení objektů, mechanické zábrany atd.).
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Ochrana proti emisím do ovzduší
•
•
•
•

Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.
Musí být minimalizovány prostoje mechanismů a běh naprázdno.
Optimalizovat přepravu materiálu tak, aby se zamezilo zbytečným pojezdům těžkých nákladních aut.
Pravidelné skrápění staveniště v místech blízko obytných, nemocnice, budov škol apod.

Období trvalého provozu

Ochrana proti prašnosti

Pro fázi provozu komunikace navrhujeme následující opatření na ochranu životního prostředí:
• Komunikace bude provozována v souladu s provozním řádem a obecně závaznými předpisy.
• Komunikace a veškerá její zařízení (záchytné jímky, propustky, zeleň, atd.) budou udržovány v
řádném technickém stavu.
• Veškeré závady na komunikaci a jejím zařízení budou včas opraveny a bude zajištěna soustavná
celoroční údržba.
• V průběhu zimní údržby bude dbáno o minimalizaci negativních vlivů chemických látek používaných
k posypu vozovky.

• Bude omezeno skladování a deponování prašných materiálů na technologické minimum.
• Bude snížena povolená rychlost v areálu výstavby a mimo zpevněné vozovky.
• V případě zvýšené prašnosti při suchém počasí bude prováděno kropení komunikací v areálu stavby a
případně také míst provádění zemních prací.
• S ohledem na počasí bude pravidelně prováděna kontrola zpevněných příjezdových komunikací v
nejbližším okolí stavby. V případě potřeby bude provedeno jejich zvlhčení nebo mytí kropícím vozem.
• Sypký odpad ze stavby na korbách nákladních automobilů musí být buď kropen vodou nebo zakrýván
plachtami, zakrývány budou i dovážené sypké stavební materiály.
Ochrana proti znečištění vozovek

b) Minimalizace vlivů na obyvatelstvo

Období přípravy a realizace stavby
Cílem navržených opatření je omezit možné negativní vlivy stavby na životní prostředí, které vznikají
v důsledku stavební činnosti a pohybu stavebních mechanismů, strojů a automobilů v zastavěných
územích a minimalizovat jejich dopad na okolí a obyvatelstvo zejména v osídlených územích okolí
stavby. Opatření jsou navržena následovně :
Obecně
• Navrhnout a projednat optimální harmonogram prací a nasazení stavebních a dopravních mechanismů.
Stavbu provádět po úsecích podle schváleného harmonogramu stavby, který bude součástí
dokumentace plánu organizace výstavby (POV).
• Časově minimalizovat stavební práce v jednotlivých úsecích a tím i celkové trvání výstavby.
• V návrhu POV je třeba dále řádně zvolit a v rámci stavební přípravy projednat přepravní trasy,
umístění dočasných objektů stavby (betonárka, obalovna, apod.), ploch stavebního dvora (stavebních
dvorů) a manipulačních a skladových ploch.
• Přeprava zeminy a stavebních materiálů musí být realizována pouze po stanovených přepravních
trasách. Aby se minimalizovala dopravní zátěž stávajících komunikací v dotčeném území a negativní
vlivy na obyvatelstvo budou přepravní trasy v maximální míře využívat trasu budované komunikace.
Ochrana proti hluku
• V maximální možné míře budou využity stavební mechanismy se sníženou hlučností.
• Používaná dopravní technika musí být udržována v řádném technickém stavu.
• Hlučné mechanismy nebo technologie budou využívány pouze ve stanovené denní době a v rozsahu a
délce nasazení, který bude schválen místně příslušným okresním hygienikem na základě předložené
hlukové studie pro období výstavby.

• V případě nebezpečí znečištění vozovek blátem ze staveniště budou znečištěná vozidla před vjezdem
na veřejné komunikace zbavena nečistot.
• Bude prováděno manuální čištění dopravních prostředků a mechanismů, které budou opouštět areál
stavby. Bude-li to potřebné a účelné bude prováděno mytí vozidel a mechanismů na vybudovaných
mycích plochách nebo oklepových rampách.
• S ohledem na situaci v areálu stavby bude prováděna pravidelná kontrola veřejných komunikací v
blízkosti stavby. V případě potřeby bude prováděno manuální čištění komunikací znečištěných
činností stavby a případně jejich mytí kropícím vozem.
Opatření ke snížení účinků hluku a vibrací
•

•

Negativní vlivy během výstavby, způsobené především pohybem a činností nákladních aut, zemních
strojů a další techniky, je třeba omezit tak, aby dopad na okolní zástavbu byl co nejmenší. Omezení
dopadu hlučnosti je možné vhodnou volbou přepravních tras, vhodným časovým rozvrhem nasazení
mechanizace a jejím dobrým technickým stavem. Rozvoz zeminy je nutno řešit pokud možno po trase,
aby nedocházelo ke zbytečnému používání silnic a obtěžování obyvatel v obcích. Pro dovoz stavebního
materiálu budou stanoveny přepravní trasy, komunikace porušené v důsledku nadměrného opotřebování
budou opraveny nejméně na kvalitu před zahájením výstavby. Prašnost je nutné řešit kropením a řádnou
očistou nákladních aut a mechanismů.
Všechny tyto připomínky musí být zohledněny v projektu organizace výstavby, který zpracuje dodavatel
stavebních prací před zahájením stavby. Součástí tohoto projektu musí být hluková studie staveništního
provozu, včetně hodnocení přepravních tras z hlediska hluku.

Období provozu
Opatření ke snížení účinků hluku a vibrací
K elimaninaci účinku hluku na chráněný venkovní prostior staveb a chráněný venkovní prostor od
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připravovaného záměru – MO stavba 0081 je třeba realizovat prozsáhlá protihluková opatření prakticky
v celé délce posuzovaného úseku. Na základě zpracovaných výpočtů hluku byla navržena protihluková
Tab. D.20:

Protihluková opatření

Varianta

staničení Km

Umístění

0,000 – 0,380

vpravo

PHS, h = 1,2 m, l = 880 m,
pl. 1056 m2

0,410 – 0,540

vpravo

PHS, h = 2,5m, l = 900m,
pl. 2250 m2

0,680 – 0,880

vpravo

PHS, h = 3,0m, l = 900m,
pl. 2700 m2

0,0680 – 1,000

vlevo

1,060 – 1,360

vlevo

Hlavní trasa
V1a2

Balabenka
MÚK

vlevo

PHS, h= 3,0m, l = 1100m,
pl. 3300m2

větev V3 + ulice Na Balabence

vpravo

celková délka 400 m

větev V2

vpravo

cca 150 m

větev 1 – Libeňská spojka

vpravo

cca 180 m

větev V3

vpravo
vlevo

Libeňská
spojka

ENVISYSTEM s.r.o.

Protihlukové stěny (PHS)
Při návrhu protihlukové stěny mají být splněny tyto požadavky:
• Technické – zajištění požadovaného útlumu
• Estetické
• Minimální pořizovací náklady
• Jednoduchá a levná údržba
Většina výrobců udává životnost stěny nad 20 let s malou údržbou. Z tohoto pohledu jsou problematičtější
stěny dřevěné, které vyžadují častější údržbu, a stěny průhledné.

1,060 – 2,800 – pravá polovina

vpravo

cca 120 m
cca 120 m
na mostě km 1,580 33 - 2,480 33

2,000 – 2,480 – pravá polovina

vlevo

plné zábradlí 1,5 m

2,000 – 2,800 – levá polovina

vlevo

plné svodidlo nebo PHS
výšky 1,5 m

1,060 – 1,600 – pravá polovina

vpravo

2,000 – 2,800 – levá polovina

vlevo

1,600 – 2,800 – levá polovina

vpravo

sjezd z radiály od Kbel na MO
směr stavba č. 0091

vlevo

cca 500 m

sjezd z radiály na MO směr
západ

vpravo

cca 200 m

nájezd na radiálu z MO od
západu

vpravo
vlevo

cca 520 m
cca 220 m

c) Minimalizace vlivů na povrchovou a podzemní vodu

směr sever = větev 1

vpravo

cca 180 m

směr na MO

vpravo
vlevo

cca 220 m
cca 250 m

• Doporučujeme provést pasportizaci stávajících studní v zájmovém území pro vyhodnocení možných
vlivů stavby na tyto objekty a to jak z hlediska možného snížení hladiny podzemní vody tak i

V2
Vysočanská
radiála

PHS, h = 2,5m, l = 720m,
pl. 1800 m2

1,400 – 1,700
MÚK U Kříže

V1

Parametry

opatření v rámci přesnosti odpovídající podkladům. Ve výpočtu jsou uvažovány protihlukové stěny
odrazivé z důvodů, že bude v hojné míře využíváno sklo. Všechny protihlukové stěny jsou navrženy buď
jako polouzavřený tunel nebo u protihlukových stěn umístěných pouze po jedné straně komunikace se
uvažuje protihluková stěna s konzolou, která bude krýt min. 2/3 přilehlého dopravního pásu. Takto navržené
stěny si vyžaduje okolní chráněná zástavba, která je situována poměrně vysoko na svazích nad posuzovanou
komunikací nebo se jedná o činžovní domy o 6 až 8 podlažích. Technická protihluková opatření v místech,
kde je to možné je třeba kombinovat s vegetačními úpravami tak, aby se vegetační úpravy staly součástí
protihlukových opatření. Konkrétní návrh stěn včetně návrhu materiálu bude řešen v dalším projektovém
stupni. Přehled navržených opatření je uveden v následující tabulce. A je patrný z přiložených situací.

plné svodidlo nebo PHS
výšky 1,5 m

Ochrana proti emisím do ovzduší
• Hlavním opatřením zajišťujícím za běžného provozu minimalizaci emisí z dopravy do ovzduší je
zajištění plynulosti provozu.
• Dalším významným opatřením umožňujícím snižování emisí ze spalovacích motorů do ovzduší je
všeobecné používání bezolovnatých benzínů a katalyzátorů výfukových plynů.
• V důsledku předpokládané modernizace vozového parku a lepšího technického stavu provozovaných
vozidel dojde vzhledem k vyšší technické vyspělosti použitých motorů a jejich vyšší účinnosti ke
snížení jednotkové spotřebě paliva a k nižším jednotkovým emisím výfukových plynů.
Snížení dělícího účinku
• Pro snížení dělícího účinku komunikace v krajině jsou navrženy mosty, nadjezdy, lávky pro pěší,
případně podjezdy a podchody.

Období přípravy a realizace stavby
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z hlediska možného ovlivnění její kvality. Rozsah průzkumu bude upřesněn podrobným
hydrogeologickým průzkumem v průběhu přípravných prací.
• Před zahájením realizace výkopu nebo násypu komunikace je nutno vyhloubit záchytné příkopy.
Během výstavby při zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné eroze, která by mohla
nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně nevhodným vyrovnáváním
nerovnosti terénu. K tomu je třeba vytvořit taková technická opatření, jejichž cílem je neškodné
odvedení soustředěného povrchového odtoku srážkových vod. Tato opatření jsou nezbytná na všech
místech stavby včetně zařízení staveniště, přeložek komunikací atd.
• Dále je nutno eliminovat nebezpečí eroze na definitivních svazích zářezů a násypů tělesa komunikace
MO. Jako prostředek protierozní ochrany je nutné co nejdříve (v závislosti na vegetačním období) po
provedení zářezu a násypu vysadit travní porosty a další ochranné porosty na vrstvu ornice.

• Vzhledem k narůstajícím koncentracím chloridů v povrchových i podzemních vodách doporučujeme,
aby se při odklízení sněhu nebo ledové námrazy minimalizovalo množství posypu chloridy použitím
účinnější formy roztoku a za extrémních situací se chloridy nahradily inertním posypovým materiálem.
Doporučujeme provádět kontrolní měření ovlivnění hladin a kvality podzemní vody v rozsahu studní
v zájmovém území sledovaných provedenou pasportizací.
• Pro celou trasu vedení komunikace musí být zpracován havarijní plán (havarijní plány úseků) pro
realizaci okamžitých ochranných a nápravných opatření při nehodách vozidel při nichž existuje
nebezpečí úniku látek škodlivých vodám.

Ochrana proti únikům ropných látek

Období přípravy a realizace stavby

• Na staveništi nebudou prováděny žádné opravy stavebních strojů nebo dopravní techniky.
• Na staveništi nebude prováděna údržba mechanismů (výměny mazacích náplní atd.) s výjimkou běžné
denní údržby.
• Plnění palivy v areálu stavby bude prováděno pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo organizačně neschůdné nebo technicky nerealizovatelné.
• Pokud budou zásobní paliva a maziva uskladněna na stavbě, musí být odpovídajícím způsobem
zabezpečena proti potenciálním únikům (uzamčený sklad, záchytná bezodtoká jímka, atd.).
• Po dobu výstavby je nutno zamezit odtoku splachů ze staveniště instalací dočasných zemních
záchytných jímek.

•
•

Období provozu
• Podle „Revidovaných pokynů pro odvodnění hlavního města Prahy“ není nutné budovat zařízení
mechanického předčištění u dešťové kanalizace odvodňující redukovanou plochu menší než 10 ha.
Zde - z celkové plánované plochy 4 až 5 ha úseku okruhu situovaném v povodí Rokytky- připadá na
nárůst zpevněných ploch jen asi 1,5 ha a předchozí rozbory a výpočty prokázaly nevýznamné
potenciální ovlivnění Rokytky. Vzhledem k současnému značnému stupni urbanizace území přesto
doporučujeme před zaústěním do Rokytky nejen rezervovat v prostoru mimoúrovňové křižovatky „U
Kříže“ plochu pro možné zřízení dešťové usazovací nádrže a vytvoření terénní deprese pro
transformaci průtokových vln, ale také realizovat nádrže alespoň pro dolní hranici návrhových hodnot
dle výše uvedených „Pokynů“. V případě havárie pak nádrž bude schopna zachytit nejen usaditelné
nebo plovoucí látky z běžného provozu, ale také pojmout objem cisternového vozu v případě havárie.
• Je nezbytné provádět pravidelné odborné prohlídky při nichž se posoudí stav všech odvodňovacích
zařízení i odvodňovaných ploch. Podle výsledku se zařídí potřebné udržovací práce. Odvodňovací
příkopy i propustky se zanáší splaveninami, zarůstáním, vymíláním vodou i poškozením mrazem. Tím
se jejich průtočné profily zužují, deformují a následkem toho se znehodnocuje kapacita odvodnění.
Prohlídky jsou nutné dvakrát ročně – na jaře po tání sněhu a na podzim před příchodem mrazů.
• V zimním období je nezbytné omezit včasným odklízením sněhu z vozovky mimo prostor MO
možnost vsakování za tání sněhu kontaminovaného chloridy ze solných posypů do přilehlého terénu
kolem vozovky.

ENVISYSTEM s.r.o.

d) Minimalizace vlivů na půdu

•
•
•

Je nutno minimalizovat dočasné i trvalé zábory půdního fondu.
Na ploše staveniště bude před zahájením stavebních prací provedena skrývka ornice, která bude
dočasně uložena na mezideponiích. Ornice určená pro konečné úpravy tělesa komunikace a jeho okolí
bude deponována v určené části staveniště.
Zpracovat návrh hospodárného využití skrytých kulturních vrstev půdy tak, aby byla vyloučena jejich
degradace. Jedná se o povinnost investora, která je zakotvena v zákoně č. 334/1992 Sb., o ochraně
zemědělského půdního fondu.
Terénní práce provádět tak, aby nedošlo k vytvoření drah soustředěného odtoku dešťových vod.
Za vykácenou zeleň a lesní stromy je nutno provést náhradní výsadbu po dohodě s příslušnými orgány
ochrany přírody

Období provozu
•
•

Provádět řádnou údržbu ozeleněných svahů silničního zářezu a náspů
V případě erozního poškození postižené úseky opravit

e) Minimalizace vlivů na flóru, faunu a ÚSES

fauna
• Vybudování dostatečných přechodů pro živočichy a zařízení pro jejich směrování do těchto přechodů.
• Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace
navrhnout a s příslušným orgánem projednat opatření k ochraně zvláště chráněných a ostatních
živočichů.
flóra
• Do dalších stupňů projektové dokumentace zpracovat projekty vhodného ozelenění trasy navrhované
komunikace tak, aby došlo ke zvýšení druhové rozmanitosti a bylo přispěno ke zvýšení prostupnosti
území pro živočichy.
• Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace
navrhnout výsadbu izolační zeleně.
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•

Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace provést
detailní průzkum výskytu jeřábu dubolistého (Sorbus quernea) a jedince kolidující s trasou záměru se
pokusit odborně přesadit na jiné vhodné lokality.
• Na základě upřesnění technického řešení stavby v dalších stupních projektové dokumentace
navrhnout a s příslušným orgánem projednat opatření k ochraně a jednotlivých prvků ÚSES a VKP
včetně návrhu jejich potenciálního zlepšení k jejich cílovému stavu.
• Minimalizovat zásahy do vzrostlé zeleně, stromy, které by mohly být při výstavbě poškozeny,
mechanicky ochránit.
• Nezbytné kácení, resp. vyřezávání vzrostlé zeleně provádět v mimovegetační době (říjen-březen);
v mimovegetační době provádět pokud možno i zemní práce spojené s likvidací stávajícího
vegetačního krytu v ekologicky nejhodnotnějších úsecích uvedených výše.
• Dokončené zemní těleso co nejdříve ozelenit, aby nedošlo k rozšíření ruderálních druhů rostlin; pokud
již dojde k rozšíření nebezpečných invazních druhů (netýkavka žláznatá, křídlatka japonská, bolševník
velkolepý aj.) provést neprodleně jejich účinnou likvidaci. Zvláště ohroženými lokalitami jsou potoční
nivy.
ekosystémy
• V dalších stupních projektové dokumentace navrhnout takové ozelenění a kompenzační výsadby, aby
odpovídaly cílovému stavu vegetace, jak je navrhováno v systému zeleně hl. m. Prahy.

D.4.3. Kompenzační opatření
•

Výstavba silnice kromě výše uvedeného neovlivní negativním způsobem vegetační kryt území
natolik, aby bylo nutné uvažovat o kompenzačních opatřeních.

•

Kompenzovat lze případné prokázané škody způsobené stavební činností, např. poškozením budov
činností spojených se zemními pracemi v blízkosti zástavby nebo vlivem dopravy na stavbě,
popřípadě záklesem podzemní vody v soukromých studních apod.

•

Jako částečné kompenzační patření za odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu pro výstavbu
komunikace doporučujeme zrekultivovat a navrátit ZPF části rušených komunikací, které již nebudou
dále využívány.

D.4.4. Jiná opatření

oznámení záměru

Odpady

Období přípravy a realizace stavby
• Během výstavby je nutno zabránit směšování nebezpečných odpadů společně s odpady charakteru
„ostatní“. Toho bude dosaženo zejména tím, že se vytvoří podmínky pro jejich oddělené
shromažďování a odvoz. Staveniště proto musí být vybaveno dostatečným počtem sběrných nádob a
kontejnerů, které musí být pravidelně vyprazdňovány.
• V průběhu stavby není uvažována separace odpadů v plném slova smyslu. Odděleně bude ukládán
směsný komunální odpad, nebezpečný odpad podle původu a skupenství, odpad ze stavebního dřeva,
kovový odpad, stavební suť, asfalt a eventuálně další druhy.
• Využitelné odpady (kovy, dřevo) a vratné obaly budou recyklovány nebo zužitkovány.
• Nebezpečné odpady (hadry z běžného čištění mechanismů nasycené olejem nebo mazadly, plechovky
se zbytky maziv nebo barev atd.) budou shromažďovány do zvláště označených nádob zabezpečených
proti neoprávněné manipulaci s odpady.
• Odpady kategorie ostatní budou zneškodňovány na skládkách odpovídajících jejich zařazení dle
katalogu odpadů. Nebezpečné odpady budou zneškodněny odbornou firmou oprávněnou k nakládání
s těmito odpady nebo uložením na odpovídající zabezpečenou skládku.
• Vznik odpadu v podobě vytěžené zeminy bude eliminován jejím dalším využitím.
Období trvalého provozu
• V rámci provozu bude řešeno nakládání s odpady s cílem minimalizovat množství odpadů ukládaných
na skládky a maximálně využít separované odpady jako druhotné suroviny. V rámci odpadového
hospodářství bude rovněž řešeno nakládání s nebezpečným odpadem v souladu s vyhláškou MŽP č.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
• Veškeré odpady vznikající za provozu komunikace (komunální odpad z případných parkovišť, odpady
z údržby a oprav komunikace atd.) budou řádně zneškodňovány organizací oprávněnou k nakládání s
odpady.
• Sedimenty v kanálech podél komunikace budou pravděpodobně obsahovat ropné látky, i olovo a
chloridy. Obdobně travní porosty z části svahů bezprostředně přilehlých k odvodňovacím kanálům
budou rovněž obsahovat ropné látky a olovo. Proto bude nutno odpad v podobě sedimentů z kanálů i
posekané travní porosty odvážet na skládky odpovídající skupiny zabezpečení.
Poznámka:
Požadavek dalších opatření může vzejít z následného řešení a zpracování detailního projektového návrhu
hodnocené stavby.

Výkup pozemků

Výkup pozemků v rámci dokumentací DÚR navrženého trvalého záboru navrhovanou stavbou bude
vyčíslen ve výkupovém elaborátu stavby.

ENVISYSTEM s.r.o.
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D.5. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTI,
KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI SPECIFIKACI VLIVŮ

oznámení záměru

– prognóza dopravního zatížení v roce 2015 (zejména pokud se nepodaří dokončit všechny dopravní
stavby, které jsou v modelu uvažovány)
– odhad vývoje technologické úrovně vozového parku do roku 2015

Při zpracování dokumentace hodnocení vlivu stavby komunikace MO v úseku Pelc Tyrolka - Balabenka
se vyskytly následující nedostatky ve znalostech a neurčitosti :
•

Zábor půdy

Velikost záborů pozemků (trvalých a dočasných) - bude upřesněno v rámci projektové dokumentace
stavby pro územní rozhodnutí (DUR). Uvedené hodnoty záboru je nutno chápat orientačně, protože jsou
vyčísleny na základě dostupných technických podkladů v době zpracování této dokumentace ve stupni
studie.
•

Odpady

V rámci DÚR bude kvantifikováno množství odpadu vznikajícího během stavby pro vybranou variantu
trasy komunikace MO.
•

Voda

Navrhované změny se dotýkají relativně nepatrné části plochy celkového povodí Rokytky (0,01% plochy
povodí Rokytky) nebo Vltavy. V modelovém řešení vystupuje neurčitost ve stanovení hranic dotčené
části povodí, které jsou konstruovány z map 1:5 000, ale jedná se o silně urbanizované území, kde vliv
zástavby nebo odkanalizování v plochém území mohl přinést posun od orografické rozvodnice.
Přestože bylo ve výpočtech použito zjednodušených matematických modelů nebo empirických vztahů bez
přímých měření v zájmové lokalitě, vyplynulo z výsledků, že ani potenciálně vnesená řádová chyba není
schopna podstatně ovlivnit celkové hodnocení.
•

Hluk

Zpracovatel nemá k dispozici podélné profily jednotlivých větví mimoúrovňových křižovatek U Balabenky
a U kříže. Dále nejsou k dispozice údaje o Libeňské spojce. Napojení Vysočanské radiály na MO
v prostoru Balabenky je ve studii proveditelnosti navrženo ve 2 variantách, ale detaily napojení na MO
nejsou v současné době k dispozici.

– stanovení výhledového imisního pozadí na území hl. m. Prahy, včetně dálkového přenosu
•

Zdravotní rizika

Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou vstupních dat, tak i
vlastním matematickým modelem. Obtížné je modelování imisních koncentrací v uzavřených kaňonech
ulic. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací suspendovaných částic, i když v daném případě
byla kromě primární emise zohledněna i sekundární prašnost z dopravy. Není však postižena prašnost
z otevřených ploch ani sekundární vznik jemné frakce částic z plynných látek v ovzduší. Výsledky
rozptylové studie u této složky imisí jsou proto vůči skutečnosti podhodnocené.
Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Použitý model ATEM poskytuje dosti
spolehlivý odhad imisního pozadí, nicméně nejspolehlivější údaje o imisním zatížení jsou výsledky
dlouhodobých měření monitorovacích stanic, které jsou pro hodnocenou zájmovou oblast využitelné jen
v omezené míře.
Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno při neúplné znalosti údajů o exponované populaci (počet
obyvatel, věkové složení, citlivé podskupiny populace, doba trávená v místě bydliště, rekreační a jiné
aktivity probíhající v zájmovém území apod.). Proto byl použit konzervativní expoziční scénář
předpokládající trvalou expozici imisním koncentracím škodlivin dosahovaným v blízkosti hlavních
komunikací v zájmovém území. V případě hodnocených látek je však třeba uvažovat i s významnou
mírou expozice obyvatel z vnitřního prostředí bytů a budov. Použití konzervativního expozičního scénáře
je proto opodstatněné.
Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem škodlivin v ovzduší získaných ze zahraničních
epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného prostředí s jinou skladbou znečištěného
ovzduší, jinými klimatickými podmínkami a odlišnou populací může vést ke zkreslení výsledků. Je to
však nezbytný postup, neboť tuzemská data o vztahu dávka – účinek nejsou k dispozici.

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba řešit komplexně a detailně řešení úseku MO v km 0,000 –
1,000, tj. prostor MÚK Balabenka a MÚK U Kříže včetně navazujících komunikací Libeňské spojky a
Vysočanské radiály.

Nejistoty spojené s odvozením jednotek karcinogenního rizika WHO pro benzen a benzo(a)pyren
v ovzduší. Zejména míra karcinogenního rizika benzenu je současným postupem pravděpodobně
nadhodnocena a skutečné riziko je nižší.

Počet ovlivněných obyvatel je ve výhledových letech mírně zavádějící, protože se uvažuje současný počet
trvale žijících obyvatel v posuzovaném území.

I když bylo hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných znalostí a dat
nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých složek prostředí, jde stále ještě
pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění ovzduší a působení hluku s mnoha dalšími
činiteli a proměnnými faktory.

•

Ovzduší a klima

Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÉHO ZÁMĚRU

Porovnání je provedeno pro obě aktivní varianty trasy MO zpracované technickou studií a v následující
tabulce jsou uvedeny jejich základní charakteristiky (technický popis viz kap. B.I.6).
Zkratka

Délka
( km )

Charakteristický prvek technického řešení

Varianta č.1

V1

3,106

Délka patrového vedení trasy je 900m

Varianta č.2

V2

3,220

Délka tunelového úseku – pravá vozovka 1350 m

Varianta trasy

Poznámka:
Nulová varianta nebyla hodnocena, protože neplní požadovanou dopravní funkci, která je účelem navrhovaného
záměru stavby.

Přehled porovnávaných charakteristik:


Technické řešení stavby



Energetické nároky

U varianty V2 se předpokládají vyšší energetické nároky jak při realizaci stavby (ražení tunelu) tak při
provozu stavby (celodenní osvětlení tunelového úseku včetně dopravní signalizace, bezpečnostní zařízení,
provoz vzduchotechnického systému tunelu atd.). Z toho důvodu se jeví příznivější varianta V1.
Hodnocení vlivu a přijatelnost řešení:
přijatelné s dílčími výhradami (cena a možnost využití ekologických zdrojů elektrické energie) - obě
varianty


Dopravní nároky a dopravní infrastruktura

Z hlediska dopravních nároků jsou obě posuzované varianty totožné. Jsou dimenzovány na stejné
dopravní zatížení, které odpovídá napojení posuzovaného úseku st.0081 na navazující úseky staveb MO
č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka a č.0084 Balabenka – Štěrboholská radiála. Umožňují shodný rozsah
napojení místního uličního systému. Mimoúrovňově kříží Rokytku a existující železniční tratě. V obou
variantách je stejný počet MÚK (Balabenka, U Kříže, Pelc Tyrolka) včetně totožných křižovatkových
ramp. V případě obou variant jsou zajištěny podchody a lávky pro pěší snižující negativní barierový efekt,
který přináší dopravně vysokokapacitní místní komunikace do prostředí.
Z hlediska obecného užitku se jedná o stavbu obecně prospěšnou a proto s velkou celospolečenskou
užitečností přesahující rámec realizovanou stavbou dotčeného území. Stavba celého MO má mimořádný
význam pro řešení dopravy na území hlavního města.
Hodnocení vlivu:

Kapacitně a z hlediska intenzity převáděné dopravy jsou obě varianty navrženy totožně, tj. 2 x 2 jízdní
pruhy a odstavný pruh. Umístění obou variant komunikace MO sleduje stejný koridor území mezi MÚK
Pelc Tyrolka a MÚK Balabenka. Celková délka trasy v obou variantách je přibližně stejná, tj. 3,1 (V1) a
3,2 km (V2). Významnou konstrukční změnou je u V2 zařazení náročného inženýrského objektu
v podobě jednosměrného (2 jízdní pruhy) silničního tunelu délky 1350 m. Toto řešení omezuje vliv
plošného zásahu stavby do ZCHÚ přírodní památky Bílá skála.
Ekonomicky se výstavba tunelu negativně projeví ve zvýšení investičních nákladů V2 oproti V1.
Nevýhodou V2 je navíc nově vyvolané mimoúrovňové křížení se železniční tratí TÚ 0791 Praha Libeň –
Praha Holešovice.
Hodnocení vlivu a přijatelnost řešení:
Období realizace přináší časově omezené dočasné ale významné vlivy na životní prostředí oblasti a na
obyvatelstvo srovnatelné pro obě varianty. Jedná se o vlivy přijatelné s většími výhradami, které je budou
minimalizovány vhodným návrhem plánu organizace výstavby (POV). Včetně podmínek a omezení, která
budou specifikována v Dokumentaci.


Surovinové zdroje

Obě posuzované varianty mají zhruba stejné surovinové nároky na jejich realizaci a údržbu.
Hodnocení vlivu a přijatelnost řešení :
přijatelné s dílčími výhradami (viz umístění betonárky, obalovny živice aj.) - obě varianty

ENVISYSTEM s.r.o.

přímý a trvalý (negativní v období realizace stavby a pozitivní po dokončení
stavby)

Hodnocení vlivu a přijatelnost řešení :


přijatelné s dílčími výhradami (obě varianty)

Ovzduší

Zprovoznění MO bude mít v obou hodnocených variantách přímý vliv na kvalitu ovzduší v jeho okolí.
Z hlediska produkce emisí se varianty liší pouze v úseku od ul. U Meteoru po Pelc Tyrolku, kde je okruh
ve var. V2 veden v jednom jízdním pruhu v tunelu. Ve variantě 1 bude docházet k produkci emisí z
automobilové dopravy relativně rovnoměrně podél celého hodnoceného úseku. Ve variantě V2 budou
emise z liniového zdroje v uvedeném úseku nižší a jako plošný zdroj znečišťujících látek zde bude
působit místo odvětrání Libeňského tunelu. V současné době je uvažováno odvětrání veškerých emisí z
tunelu jeho západním portálem.
Rozdíly mezi oběma variantami v imisní zátěži zájmového území je tedy možné očekávat zejména v
blízkém okolí zmiňovaného portálu a také podél trasy MO v úseku stávající ulice Povltavská. Významně
zvýšené koncentrace je možné očekávat především ve variantě V2 v okolí portálu tunelu do vzdálenosti
cca 150 metrů.
V této lokalitě jsou vypočtené koncentrace ve variantě 2 oproti variantě 1 vyšší, a to:
• cca o 16 µg.m-3 v případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého
• o necelých 1,5 µg.m-3 u IHr benzenu
• přibližně o 13 µg.m-3 v případě ročních průměrů suspendovaných částic frakce PM10
• cca o 0,45 ng.m-3 v případě benzo(a)pyrenu
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Současně je možné očekávat ve var. V2 nižší koncentrace na větším území podél části MO, jehož jeden
směr bude veden tunelem. Průměrné roční koncentrace znečišťujících látek zde budou nižší
• v případě oxidu dusičitého až o 2 µg.m-3
• u benzenu o 0,1 µg.m-3
• u suspendovaných částic frakce PM10 až o 8 µg.m-3
• v případě u benzo(a)pyrenu pak nejvýše o 0,04 ng.m-3
Z hlediska zasažení zástavby je možné konstatovat, že vyšší imisní zatížení ve variantě V2 oproti var. V1
se projeví především u objektů v nejbližším okolí portálu Libeňského tunelu, jedná se především o
budovy vysokých škol. Přínosy varianty V2 lze očekávat v zástavbě v prostoru mezi ulicemi Povltavská a
U Českých loděnic. V této lokalitě se nachází částečně i obytná zástavba. Celkově se pak varianty jeví
srovnatelné, poněkud přijatelnější je možné označit variantu V2, která bude mít menší dopady na imisní
zátěž v obytné zástavbě. Výraznější přínos var. V2 se projeví u prachových částic PM10, díky menší
prašnosti z uzavřeného prostoru tunelu.
Z hlediska imisních limitů jsou nejvíce problematické průměrné roční koncentrace suspendovaných částic
frakce PM10. Podle výsledků modelových výpočtů bude v zájmovém území limity překročen imisní limit
IHr PM10 v obou posuzovaných variantách, a to i bez zahrnutí sekundární prašnosti z nedopravních
zdrojů. To je však částečně způsobeno velmi přísným nastavením limitu po roce 2010 (podle platné
legislativy bude limit snížen ze současných 40 µg.m-3 na 20 µg.m-3).


Hluk

Z hlediska vlivu posuzované stavby na akustickou situaci v posuzovaném území je rozdíl mezi variantou
V1 a V2 zanedbatelný. Ve variantě V1 je v úseku, kde jsou jízdní pásy vedeny nad sebou, na mostě
navržena protihluková stěna zalomená (s konzolí) tak, aby chránila minimálně polovinu vozovky pro
příjemce, kterým je areál fakultní nemocnice Bulovka umístěný na kopci nad Vltavou (tj. cca 50 m nad
komunikací MO). Po levé straně obou jízdních pásů je navrženo plné zábradlí nebo protihluková stěna
výšky 1,5 m.
Ve variantě V2 je stejné protihlukové opatření navrženo na levém jízdním pásu, tj. vpravo protihluková
stěna s konzolí a vlevo plné zábradlí nebo protihluková stěna výšky 1,5 m. Protihluková stěna u pravého
jízdního pásu je navržena od portálu Na Košice vpravo.
V úseku st. km 0,0-1,6 v obou variantách je trasa vedena s minimálními výškovými rozdíly, které se
neprojeví výrazněji na výsledné akustické situaci v okolí navrhované komunikace. V úseku st. km1,6 KÚ, kde je rozdíl ve vedení trasy - V1 - vedení jízdních pásů nad sebou v délce cca 900 m a V2 - vedení
jednoho jízdního pásu v tunelu, je rozdíl mezi variantami minimální důvodů nutnosti realizace
protihlukových stěn ve variantě 1.
S protihlukovými opatřeními podél navrhované trasy MO (stavba č. 0081) je vliv této komunikace
hodnocen jako vliv na hranici limitu, vliv průměrný. V několika málo místech je možné hodnotit vliv MO
až jako vliv nadprůměrný (bytové objekty situované terénně ve svazích údolí Rokytky nad MO, kde není
možná další ochrana chráněného venkovního prostoru.
Stávající akustickou situaci lze hodnotit jako nadprůměrné až extrémní překročení hygienických limitů
vlivem především vlivem kolejové dopravy situované v zájmovém území (tramvaje a tratě ČD). Proto je
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vliv vlastního MO vybaveného v maximálním rozsahu protihlukovými opatřeními jak u vlastní
komunikace tak u objektů, u kterých nelze ochránit venkovní chráněný prostor (návrh opatření na
fasádách objektů nebo navržena změna užívání těchto objektů) v obou variantách hodnocen jako
průměrný na stávající akustickou situaci v území, kdy hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku se
pohybují v 95% posuzovaného území pod hranicí hygienických limitů nebo na jejich hranici.
pro obě varianty je vliv hluku v době provozu přímý, trvalý a negativní, době
Hodnocení vlivu:
provozu, přestože v okolí navrhované trasy až na několik výjimek budou dodrženy hygienické limity pro
hluk z automobilové dopravy, problémem zůstává hluk z tramvajové dopravy a železnice. I přes splnění
hygienických limitů může být hluk z dopravy pro některé jedince silně obtěžující.
V době výstavby bude vliv hluku výrazně negativní,a je v porovnání s dobou provozu krátkodobý, varianta
V2 bude pravděpodobně v době výstavby problematičtější z hlediska vyšších objemů přebytečných
materiálů na stavbě a délky provádění.
Hodnocení přijatelnosti řešení :


pro obě varianty je navrhované řešení přijatelné s většími
výhradami

Obyvatelstvo

V obou trasových variantách záměr navrhované stavby nemá přímý prostorový kontakt se stávajícími ani
navrhovanými objekty určenými pro aktivní sport a rekreaci obyvatel i v případě kulturních institucí.
Návrhy tras MO respektují nově vznikající systém cyklostezek a nedojde k žádnému plošnému omezení
zahrádkářských osad v území (Košinka, Libeňský ostrov).
Současně se nepředpokládá ovlivnění sociálních a ekonomických podmínek obyvatel sídlících v dané
oblasti Prahy.
Na základě provedeného předběžného hodnocení zdravotních rizik lze ve stručném souhrnu přes výše
uvedené nejistoty relativně spolehlivě konstatovat tyto dílčí závěry:
Z předběžných údajů hlukové studie vyplývá vysoká míra současné i budoucí hlukové expozice obytných
domů situovaných v zájmovém území v okolí plánované trasy MO. Hluk z dopravy je zde zdrojem
zvýšeného zdravotního rizika. Pro obyvatele bytů situovaných okny ke komunikacím je dopravní hluk
především příčinou obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku
s možnými zdravotnímu důsledky v podobě zvýšené nemocnosti. Nejzávažnější je situace v ulicích
s tramvajovou dopravou.
Z předběžného orientačního odhadu ze sumárního hlediska vyplývá mírné zlepšení situace v hodnoceném
roce 2015 po realizaci městského okruhu, dané poklesem počtu obyvatel s nejvyšší mírou hlukové zátěže.
Zdrojem významného zdravotního rizika pro obyvatele zájmové oblasti okolí navržené trasy městského
okruhu je stejně jako v jiných frekventovaných částech Prahy současná úroveň znečištění ovzduší, kde se
jako dominantní škodlivina z hlediska zdravotních rizik jeví suspendované částice frakce PM10.
Z vyhodnocení předpokládané imisní situace zájmového území v roce 2015 po zprovoznění městského
okruhu vyplývá, že nejzávažnějším důsledkem navýšení intenzit dopravy pro zástavbu v bližším okolí
bude právě imisní příspěvek PM10. Podle použitého rozptylového modelu ATEM bude rozhodujícím
zdrojem tohoto příspěvku sekundární prašnost, kterou jiné rozptylové modely nezohledňují.
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Realizace městského okruhu proto bude pro obyvatele zástavby v blízkém okolí komunikace
pravděpodobně znamenat určité zvýšení zdravotních rizik ze znečištění ovzduší dopravou. Bližší
vyhodnocení tohoto vlivu bude možné až na základě detailnějšího vyhodnocení imisního vlivu a počtu
exponovaných obyvatel v rámci dokumentace zpracované v dalším stupni procesu hodnocení vlivů stavby
na životní prostředí.
Tyto závěry jsou platné za předpokladu platnosti poskytnutých výchozích podkladů.


Horninové prostředí

Obě varianty představují zásah do horninového prostředí a to zejména masivu Bílé skály. Varianta V1
terénním zářezem pro vedení rozšíření stávající komunikace v úseku podél Vltavy a V2 tunelovým
průchodem masivem.
Hodnocení vlivu:

přijatelné s většími výhradami (V2)

Fauna a flóra

přímý dočasný a nepřímý trvalý (realizace stavby a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:


přijatelné s většími výhradami (V1) nebo s dílčími výhradami (V2)

Zvláště chráněná území a ÚSES

Z hlediska ZCHÚ jsou obě hodnocené varianty v územním střetu s Přírodní památkou (PP) Bílá skála.
Jedná se o přímý, trvalý vliv s negativním dopadem na velikost vyhlášené přírodní památky. Větší
plošný zábor vykazuje V1 (pás území podél Vltavy – svah vrchu Bílá skála), proto je pozitivněji
hodnocena V2. Žádná z variant není ve střetu se systémem Natura 2000.
Z hlediska ÚSES jsou opět obě varianty v územním střetu s prvky lokálního (BK – Rokytka I. a BC –
Bílá skála) a nadregionálního (NRBK - Vltava) významu.
Hodnocení vlivu:

Půda

Stavba představuje svým situováním v území nárok na zábor půdy (běžná trasa, mosty, MÚK s rampami).
Z hlediska doby trvání jde jednak o dočasný zábor během stavby, přičemž velikost plochy tohoto záboru
pro zařízení staveniště je přibližně srovnatelná pro obě posuzované varianty MO a činí cca 2,5 ha.
V případě trvalého záboru je plocha záboru menší v případě varianty V2 (cca 6,76 ha) oproti V1 o cca
1,28 ha. Důvodem je podzemní část MO (tunel), která se nepromítne do trvalého záboru půdy. To
znamená, že varianta V2 se z hlediska minimalizace plochy záboru půdy jeví jako příznivější.
Ani v jedné z hodnocených variant nedochází ke střetu s produktivní zemědělskou půdou. Z hlediska
hodnocení velikosti záboru ZPF jsou předpokládané zábory v případě obou posuzovaných variant
s ohledem na celkový plošný zábor stavby hodnoceny jako minimální a pohybují se v rozsahu 40 – 80 m2.
Jako příznivější je hodnocena varianta 1 s plochou záboru 40 m2.
Hodnocení vlivu:

přímý dočasný a nepřímý trvalý (realizace stavby a provoz dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:

nepřijatelné nebo přijatelné s velkými výhradami (V1)
(výjimka MŽP)
nebo přijatelné s většími výhradami (V2)

přímý, dle trvání - dočasný (období realizace)
a trvalý (půdorys dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení:


Obě hodnocené varianty nepříznivě zasahují vedle skalnatých a zalesněných ploch vrchu Bílá skála do
funkčně významných břehových porostů pravého břehu Vltavy. Stavbou obou variant nejsou přímo
ovlivněny žádné druhy kriticky ale existuje několik silně ohrožených druhů fauny nebo flóry. Míra
většího trvalého záboru V1 oproti V2 nemá s ohledem na přírodní hodnotu zabíraného území okamžitý
přímý dopad na druhovou četnost výskytu v území. Přesto s ohledem i na jiné charakteristiky (krajina,
půda, ZCHÚ aj.) vytvářející klid a životní podmínky rostlinám a živočichům považujeme za vhodnější
variantu V2.
Hodnocení vlivu:



přímý a trvalý (realizace stavby a těleso dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení :


oznámení záměru

přijatelné s dílčími výhradami (obě varianty)

Voda

Z pohledu vlivu na povrchové vody lze konstatovat, že navrhované změny nárůstu zpevnění ploch
vozovkami MO představují vůči cílovým recipientům zanedbatelný kvalitativní nebo kvantitativní vliv,
který se projeví jen v bezprostředním okolí zaústění odvodnění do koryta. Obě varianty jsou tedy
přijatelné téměř bez reálného vlivu na povrchové vody.
Z detailního porovnání variant na jednotlivých dílčích povodích nově navržených zpevněných ploch
vyplývá, že v oboru povodňových stavů, přísunu chloridů ze zimní údržby nebo nerozpuštěných látek
vycházejí dopady na povrchové vody bez významných rozdílů a varianty tedy hodnotíme jako
rovnocenné.
Hodnocení vlivu:

zanedbatelný kvalitativní a kvantitativní vliv

Hodnocení přijatelnosti řešení:


přijatelné s dílčími výhradami (obě varianty)

Krajina

Přestože jde o umístění novostavby MO převážně v území městské zástavby, jde z hlediska prostorových
parametrů o významnou stavbu přesahující měřítka stávající zástavby. Komunikace MO jakožto
velkokapacitní komunikace se značným půdorysným záborem plochy (eventuálně výškově výrazného
patrového vedení ve V1) je prvkem negativně ovlivňujícím krajinu a její ráz. Tunelové řešení ve variantě
V2 je z hlediska vlivu na krajinu přijatelnější. Nevyvolává vizuálně tak silný vliv na krajinotvorný prvek
vrchu Bílá skála jako v případě terénního zářezu do jeho vltavského úbočí ve variantě V1. Negativním
krajinným prvkem V2 je umístění vzduchotechnických výdechů (předpoklad – 2 komíny) ve vrcholové
partii Bílé skály.
Hodnocení vlivu:

přímý a trvalý (realizace stavby a těleso dokončené stavby)

Hodnocení přijatelnosti řešení: přijatelné s většími výhradami (V1) nebo s dílčími výhradami (V2)
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Kulturní památky a hmotný majetek

Navrhovaná stavba MO v obou hodnocených variantách nebude mít žádný přímý vliv na kulturní
památky a významné architektonické objekty zájmového území.
Rozsah navrhovaných demolic stávajících objektů ve spojitosti s výstavbou MO je studií předpokládán
jako prakticky totožný pro obě varianty. Jedná se o stávající průmyslové a skladovací objekty a jednu
kancelářskou budovu.
Hodnocení vlivu:

Kategorie

Výskyt
[ano/ne]

2

3

Celková
přijatelnost
V1

V1
4

odvod srážková voda s min. vlivem na
kvalitu a kvantitu vody ve Vltavě a
Rokytce

Půda

ano

4

4

min. zábor ZPF, žádný zábor PUPFL,
využití ploch stáv. komunikací

Vliv na budovy

ano

3

3

demolice několika objektů

Vliv na arch. památky

ne

-

-

bez přímého vlivu

Vliv na hist. památky

ne

-

-

bez přímého vlivu

Vliv na kultur. hodnoty

ne

-

-

bez přímého vlivu

Vliv na dopravu

ano

4

4

pozitivní odlehčení dopravy v centru
města

Vliv na estetické kvality
území

ano

3

4

patrové řešení komunikace (V1), mosty,
tunel (V2)

Vliv na krajinný ráz

ano

3

4

liniová dopravní stavba

hluková zátěž na hranici hygienických
limitů, v ojedinělých případech je hluk
vyšší než limity

Vliv na rozvoj
infrastruktury

ano

4

4

pozitivní vliv na dopravu centrální Prahy

Vliv na rozvoj obce

ano

4

4

veřejně prospěšná stavba dle ÚPHMP

výrazně nadlimitním zdrojem jsou
tramvaje a železniční doprava
v posuzovaném území

Produkce odpadů

ano

5

5

běžná produkce odpadů

Stručný rozbor vlivů stavby na vybrané složky životního prostředí, které by mohly být výstavbou nové komunikace
ovlivněny, byl proveden v předcházejícím textu. Rekapitulace rozsahu vlivů je v následující tabulce.

Stručná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí

Kategorie

Vlivy na
obyvatelstvo

Vliv na flóru
faunu a
ekosystémy
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Podkategorie

Hluk

Výskyt
[ano/ne]
ano

Celková
přijatelnost
V1

V2

3

3

Popis

4

Rekapitulace rozsahu vlivů

Tab. E.1:

plošný střet s prvky lokálními a
nadregionálním ÚSES

ano

přijatelné s dílčími výhradami (obě varianty)

Vliv na
ostatní složky
ŽP

Podkategorie

ano

Voda

přímý, trvalý s negativním efektem pro majitele bouraných objektů

Hodnocení přijatelnosti řešení :

Územní systém
ekologické stability

Popis

Imise

ano

3

3

nadlimitní zatížení prachem (susp. částice
PM10)

Vibrace

ano

5

4

ražení tunelu (V2), provoz stavby

Elektromagnetické a
radioaktivní záření

ne

-

-

nepředpokládá se

Zdravotní rizika

ano

3

3

hluk a prach

Sociální a ekonomické
dopady

ano

4

4

kladný vliv na zlepšení dopravní situace
v centru Prahy

Zvláště chráněné druhy

ano

3

4

oblast PP Bílá skála

Zvláště chráněná území

ano

2

3

plošný střet s PP Bílá skála

Význam. krajinné prvky

ano

2

3

koryto a inundace Vltavy a Rokytky

Vlivy na
antropogenní
systémy

Vliv na
strukturu a
funkční
využití území
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

oznámení záměru



viz část H.2. Přílohy - Modelové hodnocení kvality ovzduší
V.1.÷ V.13. Modelové hodnocení kvality ovzduší

Údaje, které doplňují obsah dokumentace oznámení záměru jsou uvedeny v grafických přílohách, které
jsou jednak umístěny v textu dokumentace a příloze H.1 a 2 nebo v podobě kopií dokumentů jsou
uvedeny v její příloze H.3.



Magistrát hl. m. Prahy, odbor stavební - Stanovisko k záměru stavby „MO stavba
č.0081 Pelc Tyrolka – Balabenka“ pro potřeby projednávání návrhu stavby podle
zákona č.100/2001 Sb. a životního prostředí



Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany přírody - Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i
odst.1 zákona 114/1992 Sb. ve znění zákona 460/2004 Sb. k ovlivnění k záměru stavby „MO stavba
č.0081 Pelc Tyrolka – Balabenka“

F.3.1 Využití ploch - územní plán hl.m. Prahy (1 : 10 000)



Přehled použitých podkladů

F.3.2 Využití ploch - územní plán hl.m. Prahy – změny k 25.11.2004 (1 : 10 000)



Přehled použitých zkratek

Přehled grafických příloh:


Přehled dokumentů v části H.3.:

viz dokumentace části A, B, C a D
F.1.

Praha – síť hlavních komunikací (1 : 100 000)

F.2.

Přehledná situace variant (1 : 10 000)

F.4.

Územní systém ekologické stability (1 : 10 000)

F.5.

Památková ochrana (1 : 10 000)

F.6.

Bydlení (1 : 10 000)

F.7.

Ostatní nebytové funkce (1 : 10 000)

F.8.

Systém zeleně (1 : 10 000)

F.9.

Sportovní a rekreační využití území (1 : 10 000)

F.10. Vodohospodářské poměry (1 : 10 000)


viz část H.1. Přílohy - Konstrukční dokumentace
F.11. MO – trasa varianty č.1 a 2 – 1. díl (1 : 2 000)
F.12. MO – trasa varianty č.1 - 2. díl (1 : 2 000)
F.13. Vzorový příčný řez – varianty č.1 a 2 (1 : 100)
F.14. Vzorové příčné řezy – varianta č.1 (1 : 100)
F.15. Podélný řez – varianta č.1 (1 : 10 000/100)
F.16. MO – trasa varianty č.2 - 2. díl (1 : 2 000)
F.17. Vzorové příčné řezy – varianta č.2 (1 : 100)
F.18. Podélný řez – varianta č.2 (1 : 10 000/100)
F.19. Vzorové příčné řezy – protihlukové stěny (1 : 200)
F.20. Hluková situace (1 : 10 000)
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO
CHARAKTERU
Předložená dokumentace „oznámení záměru“ se zabývá vlivem stavby č.0081 navrhované komunikace
Městského okruhu (MO) v úseku mezi MÚK Pelc Tyrolka a MÚK Balabenka v prostoru Libně na území
Městských částí Praha 8 a 9 na životní prostředí. Dokumentace oznámení záměru je vypracována
v souladu se zákonem č.100/2001 Sb. (dle přílohy č.3) a jeho změnou danou zákonem č.93/2004 Sb. o
posuzování vlivů na životní prostředí a jejím smyslem je zhodnocení předpokládaných vlivů navržené
investiční akce na obyvatele a jednotlivé složky životního prostředí.
Stavba v hodnoceném úseku navazuje na sousední úseky staveb komunikace MO, kterými jsou stavba č.
0079 v úseku Špejchar – Pelc Tyrolka a stavby č.0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála.
Konstrukčně má hodnocená komunikace charakter místní 2 x dvoupruhové komunikace (s odstavnými
pruhy), což vytváří dobré předpoklady pro kapacitní, rychlé a bezpečné dopravní spojení bez jiných
dopravních problémů. Stavba byla v dokumentaci oznámení hodnocena ve dvou základních nových
trasových variantách.
Stavba a provoz nové komunikace s sebou přinášejí komplex vlivů, které lze pro přehlednost
rozdělit do základních skupin, jakými jsou vlivy na obyvatelstvo a vlivy na přírodní podmínky
prostředí:
• Mezi vlivy na obyvatelstvo patří hlukové a imisní zatížení a zdravotní rizika.
Na základě výše uvedených skutečností a prezentovaných výsledků lze považovat stavbu nové
komunikace MO v posuzovaných trasových variantách z akustického hlediska za stavbu, která ovlivní
hlukovou situaci v okolí zástavby navrhované komunikace bez významných rozdílů pro obě varianty. MO
v úseku Pelc Tyrolka - Balabenka je situativně plánována do posuzovaného území, které je již v současné
době výrazně ovlivněno hlukem z dopravy vyšším než jsou hygienické limity. Hygienický limit pro dobu
denní je 60 dB a pro dobu noční 50 dB pro novou veřejnou komunikaci. Z tohoto důvodu budou téměř
v celém úseku stavby č. 0081 navržena rozsáhlá protihluková opatření. S těmito protihlukovými
opatřeními dojde v chráněném venkovním prostoru jednotlivých staveb i v chráněném venkovním
prostoru v posuzovaném území ke snížení hlukové zátěže. Přesto se však na některých místech
pravděpodobně nepodaří dosáhnou výše uvedených hodnot hygienických limitů.
Ke snížení hlučnosti po výstavbě MO dojde nejen z důvodu realizace protihlukových opatření u
navrhované komunikace a na ni navazujících staveb, ale také snížením počtu vozidel oproti stávajícímu
stavu v některých ulicích v posuzované lokalitě. Tato vozidla se přesunou na novou navrhovanou
komunikaci MO.
Je možné konstatovat, že výstavbou MO dojde k mírnému snížení ekvivalentních hladin akustického
tlaku v daném území. I nadále se ale bude jednat o území s výraznou hlukovou zátěží.
Z hlediska kvality ovzduší zprovoznění hodnoceného úseku MO bude mít za následek významné
dopravní změny v celém zájmovém území, které se projeví na celkové imisní situaci. Průměrné roční
koncentrace oxidu dusičitého se budou v zájmovém území pohybovat nejvýše na úrovni okolo 75 %
imisního limitu ve variantě č.1 (ulice Čuprova) a okolo 90 % imisního limitu ve variantě č.2 (v blízkém
okolí portálu Libeňského tunelu). Průměrné roční koncentrace benzenu ve variantě č.1 nepřekročí 40 %
imisního limitu, v oblasti křižovatky ulic Sokolovská a Čuprova. Ve variantě 2 dosáhnou koncentrace v
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blízkosti portálu tunelu téměř 50 % limitu. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných
částic frakce PM10 je nutno očekávat překročení imisního limitu v obou hodnocených variantách na
většině zájmového území. Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy k imisní zátěži benzo(a)py-renem
lokálně překročí hranici 20 % imisního limitu v obou variantách, tyto hodnoty lze opět očekávat v okolí
mostu Barikádníků a v okolí Čuprovy ulice ve variantě č.1 a v okolí portálu Libeňského tunelu ve
variantě č.2.
Celkově lze konstatovat, že překročení imisních limitů je možné očekávat pouze v případě průměrných
ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v obou variantách na většině zájmového území,
což je však částečně důsledkem velmi přísného nastavení limitu po roce 2010.
Z hlediska zdravotních rizik vyplývá vysoká míra současné i budoucí hlukové expozice obytných domů
situovaných v zájmovém území v okolí plánované trasy MO. Hluk z dopravy je zde zdrojem zvýšeného
zdravotního rizika. Pro obyvatele bytů situovaných okny ke komunikacím je dopravní hluk především
příčinou obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými
zdravotnímu důsledky v podobě zvýšené nemocnosti. Nejzávažnější je situace v ulicích s tramvajovou
dopravou. Z předběžného orientačního odhadu ze sumárního hlediska vyplývá mírné zlepšení situace
v hodnoceném roce 2015 po realizaci městského okruhu, dané poklesem počtu obyvatel s nejvyšší mírou
hlukové zátěže.
Zdrojem významného zdravotního rizika pro obyvatele zájmové oblasti okolí navržené trasy městského
okruhu je stejně jako v jiných frekventovaných částech Prahy současná úroveň znečištění ovzduší, kde se
jako dominantní škodlivina z hlediska zdravotních rizik jeví suspendované částice frakce PM10.
Z vyhodnocení předpokládané imisní situace zájmového území v roce 2015 po zprovoznění městského
okruhu vyplývá, že nejzávažnějším důsledkem navýšení intenzit dopravy pro zástavbu v bližším okolí
bude právě imisní příspěvek PM10.
• Vlivy na ekosystémy, flóru a faunu, krajinu, půdu, vodu
Obě hodnocené varianty nepříznivě zasahují vedle skalnatých a zalesněných ploch vrchu Bílá skála do
funkčně významných břehových porostů pravého břehu Vltavy. Stavbou obou variant nejsou přímo
ovlivněny sice žádné kriticky ale několik silně ohrožených druhů fauny nebo flóry. Míra trvalého záboru
vyvolaná stavbou MO v případě posuzovaných variant pravděpodobně nemá s ohledem na přírodní
hodnotu zabíraného území okamžitý přímý dopad na druhovou četnost živočichů a rostlin vyskytujících
se v širším dotčeném území.
Z hlediska ZCHÚ jsou obě hodnocené varianty v územním střetu s Přírodní památkou Bílá skála. Jedná se
o přímý, trvalý vliv s negativním dopadem na velikost území vyhlášené přírodní památky.
Přestože jde o umístění novostavby MO převážně v území městské zástavby, jde z hlediska prostorových
parametrů o významnou stavbu přesahující měřítka stávající zástavby. Komunikace MO jakožto
velkokapacitní komunikace se značným půdorysným záborem plochy (eventuálně výškově výrazného
patrového vedení ve variantě č.1) je prvkem negativně ovlivňujícím krajinu a její ráz. Tunelové řešení (ve
variantě č.2) je z hlediska vlivu na krajinu přijatelnější. Nevyvolává vizuálně tak silný vliv na krajinotvorný
prvek vrchu Bílá skála jako v případě terénního zářezu do jeho vltavského úbočí ve variantě č.1.
Stavba představuje svým situováním v území nárok na zábor půdy. Z hlediska doby trvání jde jednak o
dočasný zábor během stavby, přičemž velikost plochy tohoto záboru pro zařízení staveniště je přibližně
srovnatelná pro obě posuzované varianty MO. V případě trvalého záboru je plocha záboru menší
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v případě varianty č. 2 (cca 6,76 ha). Důvodem je podzemní část MO (tunel), která se nepromítne do
trvalého záboru půdy. To znamená, že varianta V2 se z hlediska minimalizace plochy záboru půdy jeví
jako příznivější.
Ani v jedné z hodnocených variant nedochází ke střetu s produktivní zemědělskou nebo lesní půdou.
Z hlediska hodnocení velikosti záboru ZPF jsou předpokládané zábory v případě obou posuzovaných
variant s ohledem na celkový plošný zábor stavby hodnoceny jako minimální. K záboru lesní půdy
(PUPFL) nedojde.
Z pohledu vlivu na povrchové vody lze konstatovat, že navrhované změny nárůstu zpevnění ploch z
komunikace MO pro obě varianty představují vůči cílovým vodním tokům (Vltava, Rokytka) zanedbatelný
kvalitativní nebo kvantitativní vliv, který se projeví jen v bezprostředním okolí zaústění odvodnění z MO do
jejich koryta.
•

Doplňující charakteristiky stavby

Předpokládané investiční náklady stavby jsou nižší v případě varianty č.1. Při minimálním rozdílu délky
hodnocených tras vyplývá nepříznivá vyšší cena z celkově větší technické náročnosti trasy varianty č.2.
spojené s výstavbou tunelu.
Z hlediska územního plánování je významným faktem skutečnost, že komunikace Městského okruhu
v řešeném úseku je koncepčně v souladu s ÚPn hl.m. Prahy se všemi legislativními důsledky a je v rámci
tohoto ÚP vyhlášena veřejně prospěšnou stavbou.
Navrhovaná stavba MO v obou hodnocených variantách nebude mít žádný přímý vliv na kulturní
památky a významné architektonické objekty zájmového území.

Datum zpracování oznámení:

ENVISYSTEM s.r.o.

červenec 2005
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Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚPn), schválený usnesením Zastupitelstva hl.m. Prahy č.10/05 ze
dne 9.9.1999 a s vyhl. č. 32/99 Sb.
Vyhláška č.26/1999 Sb. hl.m. Prahy
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ČSN 73 3050 Zemní práce
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Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v úplném znění
Nařízení vlády 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění Nařízení
vlády č.88/2004 Sb.
Hluk z dopravy, metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, M. Liberko, VÚVA 1991
Novela metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, Ing.Kozák, RNDr.Liberko, Zpravodaj MŽP číslo 3,
březen 1996
Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004, RNDr. Miloš Liberko a kol., Planeta 2004, MŽP
Doporučená metodika vypracování hlukových studií v dokumentacích a jejich posuzování podle zákona
č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, Ing. Jan Kozák CSc., Planeta, 2/2005, MŽP
Hluk v prostředí, problematika a řešení, RNDr. Miloš Liberko,MP 2004
ČSN EN 1793-1 Zařízení pro snížení hluku silničního provozu
ČSN 73 0532 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách
Hluk a jeho snižování v technické praxi (Němec, Ransdorf, Šnedrle, SNTL, Praha 1970)
Stavební fyzika, urbanistická, stavební a prostorová akustika, Vaverka, Kozel, Ládyš, Liberko, Chybík, VUT
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obecné podklady






Atlas podnebí ČSR
Mapa chráněných území v měřítku 1:100 000
Statistická ročenka Praha životní prostředí
Dopravní nehody na sledovaných komunikacích, Ředitelství policie ČR
Praha – životní prostředí, 1997; IMIP Praha

mapové podklady








jednotná digitální mapa Prahy (1 : 5 000)
tematická mapa (1 : 5 000)
ortofotomapa – barevná
geologické mapy (1 5 000) listy č.: 5-0, 6-0, 5-9, 6-9
vodohospodářská mapa (1 : 50 000) – list č. 12-24 Praha
mapy starých zátěží z roku 1999 (1 : 5 000) – Magistrát hl.m. Prahy, odbor infrastruktury města
katastrální mapy (1 : 1 000) listy č. 103, 104, 133, 134, 135, 166, 195
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ČIŽP
ČHMÚ
ČSN
ČOV
DSP
DÚR
EIA
HMP
HS
IP
IHd
IHk
IHr
k.ú.
LAz
LAzN
LAeq
LBC
LBK
LS
MHMP
MO
MÚ
MÚK
MZd ČR
MŽP
NEL
NBK
NL
NOx
OŽP
PAU
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biologická spotřeba kyslíku po 5 dnech
Česká inspekce životního prosředí
Český hydrometeorologický ústav
česká státní norma
čistírna odpadních vod
projektová dokumentace pro stavební povolení
dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí - zkratka anglického výrazu
(Environmental Impact Assessment)
hlavní město Praha
hygienická služba
interakční prvek
imisní limit - průměrná denní koncentrace
imisní limit - průměrná půlhodinová koncentrace
imisní limit - průměrná roční koncentrace
katastrální území
základní hladina hluku pro dobu denní
základní hladina hluku pro dobu noční
ekvivalentní hladina hluku
lokální biocentrum
lokální biokoridor
lesní správa
magistrát hlavního města Prahy
městský okruh
městský úřad
mimoúrovňová křižovatka
Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Ministerstvo životního prostředí České republiky
nepolární extrahovatelné látky
nadregionální biokoridor
nerozpuštěné látky
oxidy dusíku
odbor životního prostředí
polyaromatické uhlovodíky
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PCB
PHO
PHS
PM10
PO
PP
PUPFL
PR
Qm
Qn
RBC
RL
ŘSD ČR
SO2
ÚP
ÚSES
VKP
WHO
ZCHÚ
ZPF
ŽP

polychlorbifenyl
pásmo hygienické ochrany
protihluková stěna
respirační frakce prašného aerosolu s aerodynamickým průměrem 50% částic
menších než 10µm
Pražský silniční okruh
přírodní památka
plocha určená pro funkci lesa
přírodní rezervace
m-denní průtok
n-letý průtok
regionální biocentrum
ropné látky
Ředitelství silnic a dálnic České republiky
oxid siřičitý
územní plán
územní systém ekologické stability
významný krajinný prvek
světová zdravotnická organizace
zvláště chráněné území
zemědělský půdní fond
životní prostředí
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Hodnocení rizika (risk assessment)

Slovník pojmů a odborné terminologie

Je postup, který využívá syntézu všech dostupných údajů a nejlepší vědecký úsudek pro určení
druhu a stupně nebezpečnosti představovaného určitým faktorem, dále určení, v jakém rozsahu
byly, jsou nebo v budoucnu mohou být působení tohoto faktoru vystaveny jednotlivé skupiny
populace a konečně charakterizace existujících či potenciálních rizik z uvedených zjištění
vyplývajících.

Biotop
Soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném působení vytvářejí životní
prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva.

Hydromorfní půdy

Ekologické riziko
Pravděpodobnost poškození jakéhokoliv živočišného nebo rostlinného druhu, společenstva druhů
na různých trofických úrovních či definovaného ekosystému.

Půdy podmíněné ve svém vývoji střídavým nebo trvalým zamokřením v půdním profilu nebo jeho
části.
Illimerizované půdy

Ekosystém
Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny
výměnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v
určitém čase a prostoru.

Půdy na středně těžkých až těžkých sypkých substrátech a sedimentech, u nichž došlo k vyplavení
jílových částic z horní vrstvy půdy.
Infiltrace
V hydrogeologii pronikání srážkové nebo povrchové vody do horninového prostředí a do zvodně
podzemní vody.

Ekotop
Plocha s obdobnými trvalými ekologickými podmínkami, vymezuje plochu téhož geobiocénu.

Interakční prvek

Ekvivalentní hladina hluku LAeq

Krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení ostatních
ekologicky významných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do
větší vzdálenosti; jde o lokality zabezpečující dílčí, avšak základní funkce organismů; často plní v
krajině i další funkce (protierozní, krajinotvornou, estetickou).

Hladina hluku LA, určená z časového rozložení; rozhodná veličina pro hygienické hodnocení.
Environmentální riziko
Souhrn zdravotních a ekologických rizik.

Inverze
V meteorologii opačný než obvyklý průběh změn meteorologického prvku s výškou v dané vrstvě
atmosféry; podle meteorolog. prvků rozlišujeme inverzi teploty, vlhkosti, hustoty, srážek apod.

Expozice (exposure)
Je kontakt fyzikálního, chemického případně biologického faktoru s vnějšími hranicemi
organismu.

Inundační území
Území, které je v období zvýšených průtoků vody pravidelně zaplavováno.

Fluviální
říční; fluviální sedimenty - usazeniny naplavené tekoucí vodou říční a potoční
Geobiocén
Jednota geobiocenózy přírodní a všech od ní vývojově pocházejících a do různého stupně
změněných geobiocenóz včetně vývojových stádií, jaká se mohou vystřídat v segmentu určitých
trvalých ekologických podmínek.
Hladina hluku LA
Hladina akustického tlaku, zjištěná resp. měřená při použití váhového filtru A zvukoměru.

ENVISYSTEM s.r.o.

Kalm
Synopticky "bezvětří"
Morfologie
Nauka o tvarech zemského povrchu a jeho vývoji.
Nebezpečnost (Hazard)
Je vlastnost látky způsobovat škodlivý účinek na zdraví člověka či na životní prostředí. Je to
vlastnost „vrozená“ (danou látku jí nelze zbavit), projeví se však pouze tehdy, je-li člověk či
jednotlivé ekosystémy životního prostředí jejímu vlivu vystaveny tj. exponovány.
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Recipient
Vodní útvar (např. řeka), přijímající odpadní vodu
Riziko (risk)
Je vyjádřeno jako matematická pravděpodobnost, s níž za definovaných podmínek (za definované
expozice) může dojít k poškození zdraví (k výskytu nepříznivých zdravotních projevů až smrti).
V numerickém vyjádření se tato pravděpodobnost může pohybovat od 0 (k poškození vůbec
nedojde) do 1 ( k poškození dojde ve všech případech). Riziko se rovná 0 pouze v případě, že
expozice dané látce neexistuje (je nulová).
Ruderální druhy
Rumištní, zpravidla plevelné druhy rostlin, které spontánně osídlují stanoviště různých
hospodářsky nevyužívaných nebo radikálně změněných ploch.
Samočistící schopnost toku
Přirozený fyzikální, chemický a biologický pochod, jehož následkem se snižuje znečištění vody.
Sediment
Usazenina, hornina vzniklá akumulací materiálu v důsledku působení gravitačního pole.
Údolní (aluviální) niva
Rovina vytvořená usazováním materiálu, unášeného vodními toky v průběhu geologického
vývoje.
Územní systém ekologické stability
Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu; rozlišuje se místní (lokální), regionální a nadregionální.
Významný krajinný prvek
Ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která přispívá k udržení její
stability; významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní
nivy; dále i části krajiny, které orgán ochrany přírody zaregistruje jako významný krajinný prve,
zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní porosty, naleziště nerostů a
zkamenělin, umělé a přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy; mohou jimi být i cenné plochy
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků.
Zdravotní riziko
Pravděpodobnost poškození lidského zdraví účinkem expozice určitému faktoru - chemickému,
fyzikálnímu, biologickému, psychosociálnímu apod.
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