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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí

26

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
87

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu

92

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
136

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
159

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území
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Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné
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Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý
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Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
35

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.

41

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
67

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
88

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu

92

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.

96

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
145

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
25

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064

29

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality

54

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
63

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
66

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).

75

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
78

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

79

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
136

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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Oxid uhelnatý
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Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území
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Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor
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Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné
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Nepolární extrahovatelné látky
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Oxid dusičitý
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Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní
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Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
11
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105

32

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
61

x

x

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

64

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.

71

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
111

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).

121

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
158

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
6

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
67

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003

86

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)

97

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice

100

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

101

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
112

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).

127

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
154

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
157

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
159

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.

161

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Literatura
Obecné
1.

Bajer, T. a kol., 2001: Metodika k vyhodnocování vlivů záměru na životní prostředí (II. díl). EIA,
číslo 2/2001

2.

Culek, M. a kol., 1996: Biogeografické členění České republiky. ENIGMA, Praha.

3.

Hejný, S. et Slavík, B. (eds.) (1988): Květena České socialistické republiky 1, Academia, Praha.

4.

Hůrka, K., 1996: Carabidae of the Czech and Slovac Republics - České a Slovenské republiky.
Kabourek, Zlín, p.1-565.

5.

Chytrý, M., Kučera, T., Kočí, M., 2001. Katalog biotopů ČR. AOPK Praha.

6.

Kovanda, J. a kol., 2001: Neživá příroda Prahy a jejího okolí. Academia a Český geologický ústav,
Praha.

7.

Neuhäuslová, Z. a kol., 1998: Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha.

8.

Pflégr, V., 1988: Měkkýši. Artia Praha, pp.191.

9.

Quitt, E., 1971: Klimatické oblasti Československa. In: Studia Geographica 16. Geogr. úst. ČSAV,
Brno.

10. Rothmaler, W., 1995: Exkursionsflora von Deutschland. Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart.
11. Vorel, I. a kol., 2004: Metodický postup posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny
využití území na krajinný ráz; ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
(metoda prostorové a charakterové diferenciace území). Nakladatelství Naděžda Skleničková,
Praha.
Mapové portály
12. www.env.cz
13. http://geoportal.cenia.cz/
14. www.uhul.cz
15. www.vuv.cz
16. www.voda.gov.cz/portal/cz/
17. http://wgp.urhmp.cz
18. www.premis.cz/atlaszp
19. www.geology.cz/extranet
Související bezprostředně se záměrem
20. Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.: Souhrnná technická zpráva, květen 2010.
21. Riges, s. r. o: Silniční okruh kolem Prahy – stavba 510, Vlastnické vztahy, tabulková část, 5/2009.
162

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

22. Top Con servis s. r. o: Protihlukové opatření na mostě přes Počernický rybník – variantní řešení,
červenec 2009.
Legislativa
23. Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 429/2005 Sb., které stanoví
imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
24. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění
25. Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek
26. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
27. Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002
Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a
podmínky jejich uplatňování
28. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
29. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
30. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
31. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
32. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
33. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
34. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
35. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění
36. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
37. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění

163

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Datum zpracování dokumentace: 31. 5. 2010
Zpracovatel dokumentace:
Ing.

Libor Ládyš, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 3772/603/OPV/93 ze dne 8. 6. 1993
(prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti č. j. 48068/ENV/06 ze dne 9. 8. 2006)
Osoby, které se podílely na zpracování dokumentace:
Mgr.

Zuzana Strnadová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Mgr.

Kateřina Šulcová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Mgr.

Pavel Dušek, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Bc.

Hana Mosiurczáková, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Mgr.

Kateřina Tremlová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Ing.

Ladislav Zdražil, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Ing.

Aleš Matoušek Ph.D., EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Ing.

Libuše Bartošová, EKOLA group, spol. s r. o., Praha

Sídlo a kontaktní adresa zpracovatelů dokumentace:
EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
Tel.: 274 784 927-9
Tel./fax: 274 772 002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz

164

Silniční okruh kolem Prahy,
Stavba 510 „Satalice–Běchovice“

EKOLA group, spol. s r. o.

Dokumentace
dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění

EKOLA group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ 63981378
Telefon: 274 784 927
Fax: 274 772 002
E-mail: ekola@ekolagroup.cz

květen 2010

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

2

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace
zpra cova ná dle přílo hy č. 4 k zá ko nu č. 100 /2001 Sb.,
o posuzová ní vliv ů na živo tní pro středí,
v pla tném znění

*
SOKP Stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Oznamovatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 00 Praha 4

Zpracovatel:

E K O L A group, spol. s r. o.
Mistrovská 4
108 00 Praha 10

Zakázk. číslo:

08.0310-04

 EKOLA group, spol. s r. o., květen 2010

3

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

OBSAH
A.

ÚDAJE O OZNAMOVATELI .................................................................................................................. 9

B.

ÚDAJE O ZÁMĚRU ................................................................................................................................ 10
I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ......................................................................................................................................... 10
II. ÚDAJE O VSTUPECH .................................................................................................................................... 19
B. III. ÚDAJE O VÝSTUPECH ............................................................................................................................ 27

C.

ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ......................................... 43
C. I. VÝČET NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH ENVIRONMENTÁLNÍCH CHARAKTERISTIK DOTČENÉHO ÚZEMÍ ........................ 43
C. II. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ .......................... 51
C. III. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ KVALITY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ Z HLEDISKA JEHO
ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ ................................................................................................................................... 76

D.

KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .............................................................................................................. 77
I. CHARAKTERISTIKA PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A
HODNOCENÍ JEJICH VELIKOSTI A VÝZNAMNOSTI ......................................................................................... 77

II. KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA VLIVŮ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Z HLEDISKA JEJICH VELIKOSTI A
VÝZNAMNOSTI A MOŽNOSTI PŘESHRANIČNÍCH VLIVŮ ............................................................................... 120

III. CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK PŘI MOŽNÝCH HAVÁRIÍCH A NESTANDARDNÍCH STAVECH
.................................................................................................................................................................. 126
IV. CHARAKTERISTIKA OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH
VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ................................................................................................................... 127

V. CHARAKTERISTIKA POUŽITÝCH METOD PROGNÓZOVÁNÍ A VÝCHOZÍCH PŘEDPOKLADŮ PŘI HODNOCENÍ
VLIVŮ ........................................................................................................................................................ 130

VI. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKŮ VE ZNALOSTECH A NEURČITOSTÍ, KTERÉ SE VYSKYTLY PŘI ZPRACOVÁNÍ
DOKUMENTACE ......................................................................................................................................... 131

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU ....................................................................................... 132
F. ZÁVĚR ........................................................................................................................................................ 138
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU ..................... 140
H. PŘÍLOHY .................................................................................................................................................. 143
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ ......................................................................................... 145
LITERATURA ................................................................................................................................................. 162

4

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

SEZNAM SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH DOKUMENTACE
Příloha č. 1

Akustická studie

Příloha č. 2

Rozptylová studie

Příloha č. 3

Studie hodnocení zdravotních rizik

Příloha č. 4

Biologické hodnocení

Příloha č. 5

Hydrotechnická studie

Příloha č. 6

Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy na Svépravický potok,
Chvalku a Rokytku

Příloha č. 7

Výkresy

5

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
11

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

65

x

x

x

x

x
x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).

75

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.

89

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

90

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
95

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice

102

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

103

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

104

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

105

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

106

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

107

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

108

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
112

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).

129

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.

140

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
154

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
156

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111

9

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

64

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
77

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko

85

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
98

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.

115

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.

139

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
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Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
24. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,
v platném znění
25. Vyhláška č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Seznam nebezpečných látek
26. Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
27. Vyhláška č. 363/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 356/2002
Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a
informací, zjišťování látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů,
podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a
podmínky jejich uplatňování
28. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
29. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
30. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
31. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ŽP, v platném znění
32. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
33. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění
34. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
35. Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích, v platném znění
36. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
37. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
11
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.

24

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

46

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

64

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
70

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
84

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
91

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)

97

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě

109

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
116

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
117

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.

131

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
145

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510

1

7
5

8

6
9

11

2

10

3

12
13
4

Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
25
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.

50

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES

52

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
84

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
98

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
118

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).

123

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
135

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.

139

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.

14

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se

17

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337

33

0.16935

0.031484

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
35

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE

46

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality

54

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

64

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
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SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.

93

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.

130

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).

137

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
158

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
6

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
12
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.

28

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
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Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
78

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.

99

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
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 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
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Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.

140

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
152

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH POUŽÍVANÝCH ZKRATEK
CO

Oxid uhelnatý

ČGS

Česká geologická služba

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

DUN

Dešťová usazovací nádrž

EIA

Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí

CHLÚ

Chráněné ložiskové území

CHOPAV

Chráněné území přirozené akumulace vod

IP

Interakční prvek

k. ú.

Katastrální území

LA

Hladina akustického tlaku A

LAeq

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

MO

Městský okruh

MÚK

Mimoúrovňová křižovatka

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

Odpady kategorie nebezpečné

NEL

Nepolární extrahovatelné látky

NOx

Oxidy dusíku

NO2

Oxid dusičitý

NRBC

Nadregionální biocentrum

O

Odpady kategorie ostatní

PAU

Polycyklické aromatické uhlovodíky

PHC

Protihluková clona

PHO

Pásmo hygienické ochrany

PřP

Přírodní park

PUPFL

Pozemky určené k plnění funkce lesa

RBK

Regionální biokoridor

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SO2

Oxid siřičitý

SOKP

Silniční okruh kolem Prahy

ÚP n

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek

VÚV

Výzkumný ústav vodohospodářský

ZPF

Zemědělský půdní fond

ŽP

Životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaná dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny rekonstrukcí a provozem východní částí silničního okruhu kolem Prahy – stavby 510 Satalice –
Běchovice (tzv. Východní spojky). Stavba bude zahrnovat rozšíření vozovky jak ve středním dělícím pruhu,
tak na vnějším okraji (stávající zpevněná krajnice), dále budování některých nových křižovatkových větví či
mostů na kolektorech a budování protihlukových clon a opatření v celkové délce stávající trasy cca 3,7 km.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení), sloupec A, pod pořadové číslo 9.3 –
„Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“.
Stávající úsek silničního okruhu kolem Prahy (dále jen SOKP) – úsek 510 Satalice - Běchovice je cca 4 km
dlouhý, zahrnuje v současné době celkem 3 mimoúrovňové křižovatky: MÚK Černý Most s komunikací
II/611 (Náchodskou), MÚK Počernice s dálnicí D11 (Olomouckou) a MÚK Běchovice s komunikací I/12
(Českobrodská) a 12 mostů. Schválený ÚPn hl. m. Prahy ovšem počítá se 6 mimoúrovňovými křižovatkami,
a to s komunikacemi I/10, Chlumeckou, D11, plánovanou novou komunikací (MÚK Vinice), Českobrodskou
a přeloženou I/12. Šířkové uspořádání zájmového úseku Pražského okruhu náleží třídě R 27,5 – čtyřpruhová
směrově rozdělená komunikace s rezervou na R/33,5 a návrhová rychlost je zde 100 km/h.
Z pohledu SOKP se jedná v pořadí o druhou zprovozněnou část (jako celek od roku 1993), která již slouží a
vytváří propojení důležitých komunikací na východním okraji Prahy. Jedná se především o rychlostní silnici
R10 (Praha–Turnov), dálnici D11 (Praha–Hradec Králové), silnici I/12 (Praha–Kolín) a Štěrboholskou
radiálu, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z SOKP na jižní část Městského (vnitřního)
okruhu hlavního města Prahy (Jižní spojka). Dopravní intenzity se v současné době pohybují těsně pod
hranicí 75 000 vozidel/den. V případě stavby SOKP je prognóza dopravních intenzit provedena mj. i v
horizontu roku 2015 s předpokladem výstavby silničního okruhu kolem Prahy i Pražského okruhu v celém
svém rozsahu včetně všech radiálních komunikací. V tomto případě by se pak výhledové intenzity dopravy
pohybovaly kolem 100 000 vozidel/den.
Připravované rozšíření stávajícího úseku SOKP by mělo přispět k odlehčení dopravní zátěže v celém
hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu plánováno napojení na výhledovou trasu
stavby 520 Březiněves–Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511 Běchovice–dálnice D1. Nutno
podotknout, že s rozšířením stávající komunikace (stavby 510 Satalice–Běchovice) se již v minulosti během
výstavby tohoto úseku silničního okruhu kolem Prahy počítalo. Z tohoto důvodu zde byla ponechána rezerva
na třetí pruh v podobě dostatečně širokého středního dělícího pásu.

Vlastní řešení předkládané dokumentace
Dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a jeho přílohou č. 4 a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
Dokumentace byla zpracována na základě závěrů zjišťovacího řízení ze dne 28. 1. 2009. V dokumentaci byly
zohledněny všechny relevantní požadavky na doplnění, připomínky a podmínky, které byly uvedeny
v došlých vyjádřeních:
−

Hlavní město Praha, č. j.: MHMP 46999/2009 ze dne 16. 1. 2009

−

Městská část Praha – Dolní Počernice, zn.: 3109/08/sekr ze dne 20. 1. 2009

−

Městská část Praha 14, zn.: KS OÚR/02/09 ze dne 14. 1. 2009
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−

Městská část Praha – Běchovice, č. j.: MCPB 1922/2008 ze dne 13. 1. 2009

−

Městská část Praha 20, č. j.: 57-2009 ze dne 29. 1. 2009

−

Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, SZn.: S-MHMP-836822/1/OOP/VI ze dne 16. 1.
2009

−

Hygienická stanice hl. m. Prahy, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08 ze dne 7. 1. 2009

−

Česká inspekce životního prostředí, č. j.: ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM ze dne 9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany ovzduší, č. j.: 3573/820/08 ze dne 19. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor ochrany vod, č. j.: 3867/740/08 ze dne 30. 12. 2008

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, č. j.: 4259/620/08 ze dne
9. 1. 2009

−

Ministerstvo životního prostředí, odbor péče o krajinu, č. j.: 92703/ENV/08 ze dne 7. 1. 2009

Vypořádání připomínek vzešlých ze zjišťovacího řízení k tomuto záměru je uvedeno v závěru dokumentace
(viz kapitola Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení).
Text dokumentace je pro snazší orientaci doplněn mapovou částí, která poskytuje přehled o dané situaci, o
místních podmínkách a je podkladem pro snadnější orientaci v problému. Údaje z mapových podkladů byly
doplněny o informace získané na příslušných institucích státní správy a odborných institucích. Množství
informací bylo získáno rovněž průzkumem terénu.
Ve spolupráci s oznamovatelem byla v průběhu zpracování dokumentace korigována technická stránka
záměru z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci vlivů výstavby a
provozu na životní prostředí.
Dokumentace je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby na životní prostředí, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh dokumentace (příloha č. 1 –
6).
Na řešení předkládané dokumentace spolupracovali odborníci na jednotlivé problematiky. Seznam osob,
které se podílely na zpracování dokumentace, je uveden v úplném závěru dokumentace.
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. I. Oznamovatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR

A. II. IČO

65993390

A. III. Sídlo

Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

A. IV

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Miroslav Kupka
ŘSD ČR - Závod Praha
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4
tel.: 241 084 111
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
B. I. 1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
SOKP Stavba 510 „Satalice–Běchovice“
Kategorie:

kategorie I
sloupec A

Pořad. číslo:

9.3 “Novostavby, rozšiřování a přeložky dálnic a rychlostních silnic“

B. I. 2. Kapacita (rozsah) záměru
Záměr začíná v místě MÚK Chlumecká (km 60,4) a končí MÚK Českobrodská (km 64,0). Stávající úsek
SOKP 510 je necelé 4 km dlouhý a v celé jeho délce dojde k rozšíření tělesa a vozovky okruhu na
šestipruhový profil, a to jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor
zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m (viz obr. 1). Důležitým faktem je rovněž skutečnost, že
realizace samotného plánovaného záměru bude probíhat za provozu na stávajícím úseku SOKP 510.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rozšíření
začátku dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci, rekonstrukcí a revitalizací dešťových kanalizací a
odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN retenčních nádrží a kanalizace, výstavby
nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká), mostů (v rámci stávající MÚK
Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření, realizace dopravně– inženýrských
opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu včetně ramp.
Obrázek 1 Výhledový stav SOKP 510 – šestipruhový profil s odbočovacími pruhy v násypu a v zářezu
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Zdroj: Apis s.r.o.

B. I. 3. Umístění záměru
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice a Černý Most

Plánovaný záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP stavby 510 Satalice - Běchovice (viz
Obrázek 2).
Obrázek 2 Mapka zájmového území

Zdroj: www.mapy.cz

B. I. 4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Záměr předpokládá postupné rozšíření stávajícího úseku okruhu na šestipruh, na trase mezi MÚK
Chlumecká a MÚK Českobrodská v délce cca 4 km.
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Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat následující úpravy:
•

Rozšíření vozovky v celé délce na šestipruhový profil bez krajnic,

•

Demolice, rekonstrukce a revitalizace dešťových kanalizací a systému odvodnění stavby,

•

Demolice a rekonstrukce DUN a retenčních nádrží,

•

Výstavba nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,

•

Dopravně – inženýrská opatření na SOKP 510,

•

Dopravní značení okruhu včetně ramp.

Kumulace záměru
Na stavbu 510 budou v nejbližší době navazovat další úseky SOKP, a to ze severu stavba 520 „Březiněves –
Satalice“, z jihu pak stavba 511 „Běchovice – Dálnice D1“. Z tohoto důvodu je nutné v dostatečném
předstihu úsek silničního okruhu 510 náležitě zkapacitnit.
SOKP stavba 520
Stavba 520 Březiněves – Satalice je z pohledu silničního okruhu kolem Prahy (dále SOKP) pravděpodobně
jejím posledním úsekem. Stavba 520 začíná na MÚK Březiněves (součást stavby 519 Suchdol – Březiněves).
Dále pak otevřenou krajinou pokračuje k obci Třeboradice, kde je plánována MÚK, Třeboradice překonává
železniční trať a kolem Veleně pokračuje k navrhované MÚK s přeložkou silnice II/244 Přezletice, dále
k MÚK se silnicí II/610 Vinoř v prostoru mezi obcemi Vinoř a Podolanka. Stavba končí na plánované MÚK
s rychlostní silnicí R10 a Vysočanskou radiálou Satalice.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

13,71 km

Šířkové uspořádání:

R 27,5 čtyřpruhová směrově rozdělená

Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

5

Počet mostů:

23

Tunely:

nejsou navrhovány

Na předmětný úsek byla zpracována dokumentace EIA, nicméně projednávání dokumentace bylo MŽP
pozastaveno až do rozhodnutí o definitivním umístění trasy staveb 518 a 519 Ruzyně – Suchdol – Březiněves
SOKP.
SOKP stavba 511
Stavba 511 začíná na MÚK Štěrboholská, kde bude také napojena na novou přeložku silnice I/12 Praha Kolín. Silniční okruh dále pokračuje JV směrem mezi obcemi Běchovice a Dubeč. Dále pak prochází
otevřenou krajinou mezi obcemi Královice, Netluky a Uhříněves. Následuje MÚK Uhříněves, MÚK Říčany,
tunel Na Vysoké. Trasa dále pokračuje jižním směrem mezi obce Lipany, Nupaky a Kuří. Zde je navržena
poslední MÚK se silnicí Říčany – Lipany. Úsek končí před MÚK s dálnicí D1.
Technická specifikace stavby:
Celková délka stavby:

12,571 km

Šířkové uspořádání:

R 34,5 šestipruhová směrově rozdělená
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Návrhová rychlost:

100 km/h

Počet MÚK:

4

Počet mostů:

30

Tunely:

2 hloubené (Na Vysoké, Dubeč)

Stavba 511 Běchovice – dálnice D1 SOKP se nachází ve fázi zpracování DÚR, ve které se řeší vybraná trasa
úseku po technické stránce. Na úsek již byla zpracována dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP.
Přeložka silnice I/12
Silnice I/12 Praha – Kolín se napojuje na MÚK Štěrboholská. Navrhovaná přeložka silnice I/12 je přeložena
mimo obec Běchovice a Újezd nad Lesy. Rovněž přeložka této silnice se připravuje k realizaci tak, aby
mohla být uvedena do provozu v roce 2010 jako stavba 511 Běchovice – D1.
Vysočanská radiála
Vysočanská radiála je plánována jako spojnice mezi Městským okruhem, Průmyslovým okruhem a
Silničním okruhem kolem Prahy. Celková délka části nově budované Vysočanské radiály bude 5,6 km a po
zprovoznění odlehčí od tranzitního provozu ulice Chlumeckou, Kolbenovu a Poděbradskou. Začátek
Vysočanské radiály byl navržen v dopravním uzlu Balabenka, radiála má vést přibližně kolem železniční
tratě směrem k Vysočanské estakádě a dál přes areál Odkolka pod vilovou čtvrtí a napojí se na Kbelskou.
Již realizovaná je 3. etapa – úsek mezi Satalicemi a Horními Počernicemi, na který musí navázat
v jednotném termínu dokončená 2. etapa, aby v závěru roku mohla být zprovozněna celá Vysočanská radiála
mezi ulicí Kbelskou a mimoúrovňovým křížením Silničního okruhu se silnicí I/10 na Mladou Boleslav.
Investor nyní vynakládá veškeré své úsilí pro splnění daného cíle – uvedení Vysočanské radiály do provozu
do roku 2010.

Štěrboholská radiála
Štěrboholská radiála je jedna z radiál propojujících Silniční okruh kolem Prahy a Městský okruh na východě
Prahy. Oficiální název komunikace v úseku Průmyslová - Městský okruh je Štěrboholská spojka.
Na jihozápadě plynule navazuje na Jižní spojku a na severovýchodě se plynule napojuje na Městský okruh
(úsek Satalice – Běchovice, dříve označovaný jako Východní spojka).
Výstavba Štěrboholské radiály byla realizována ve dvou etapách. V 1. etapě byl postaven úsek Zahradní
Město - Průmyslová ulice, který je z části součástí Městského okruhu. V 2. etapě byl realizován úsek
Průmyslová ulice - Městský okruh R1. Celková délka radiály je 6 km.
V oblasti Běchovic bude vybudována mimoúrovňová křižovatka s připojením Pražského okruhu a budoucí
rychlostní silnice R12 (po přeložení současné silnice I/12) na Úvaly a dále ke Kolínu.
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B. I. 5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, vč. přehledu zvažovaných variant
a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací v Praze.
V současné době je do něj zaústěna z hlediska vnější, nadregionální dopravy:
•

silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce

•

dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové

•

silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od Kolína

•

Dále pak západně do oblasti města směřuje:

•

Chlumecká ulice - směr Hloubětín

•

Českobrodská ulice – směr Hrdlořezy

•

Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5)

Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru:
•

Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále na D8

Připravuje se k realizaci:
•

SOKP 511 od jihu (resp. od D1)

•

SOKP 520 na sever, resp. na dálnici D8

•

Přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic

Další zdroje a cíle dopravy:
•

Nákupní centrum Černý most

Je tedy zřejmé, že úsek 510 SOKP plní již v současnosti řadu dopravních, často nezastupitelných funkcí a
jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Stavba 510 nemůže bez plánovaných úprav do budoucna
optimálně plnit svoji funkci, a to přinejmenším z těchto důvodů:
 Kapacita komunikace je při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky
vyčerpána.
 Každá dnes běžná anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti provozu dopravy
nebo k jejímu úplnému zhroucení. To má za následek rozsáhlé vzdutí, které má dopad často na celou
komunikační síť v celé oblasti.
 Protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Navrhovaný projekt je tedy zaměřen na zkapacitnění, zvýšení bezpečnosti a snížení negativních účinků
silniční dopravy na úseku 510 SOKP.
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Stručný přehled posuzovaných variant:
Záměr je posuzován ve dvou technických variantách:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

B. I. 6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru
Plánovaný záměr se bude plně držet stávající trasy úseku SOKP 510. Stavba 510 bude na celé své délce
zahrnovat realizaci dopravně–inženýrských opatření, dopravního značení včetně ramp, oplocení, portály
dopravního značení na okruhu a portály informačního systému.
Pro jednodušší orientaci jsou samostatně popsány jednotlivé stávající MÚK a úseky mezi jednotlivými
stávajícími MÚK.
MÚK Chlumecká
Zde bude řešena především kanalizace a odvodnění stavby. Je plánována rekonstrukce DUN a revitalizace
dešťové kanalizace.

Zkapacitnění D11
V rámci posuzované stavby bude třeba rozšířit začátek dálnice D11 na šestipruhovou komunikaci za účelem
umožnění plynulého, bezpečného řazení před napojením na SOKP i při výjezdu z SOKP na dálnici D11.
Toto rozšíření bude opět převážně na úkor širokého středního pásu.
MÚK Chlumecká – MÚK Olomoucká
Zde rovněž proběhne úprava kanalizace a odvodnění. Dále zde v délce cca 0,5 km proběhne rozšíření tělesa a
vozovky okruhu. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (2 x
3,25 m) a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m.
MÚK Olomoucká
Tato křižovatka je z celého úseku silničního okruhu kolem Prahy 510 nejsložitější MÚK, její zkapacitnění
tedy předpokládá poměrně velké množství následujících menších či větších úprav (viz schéma na obrázcích
č. 3 a 4).
Stávající křižovatku je třeba doplnit o samostatnou kolektorovou komunikaci podél východní strany hlavní
trasy. Na kolektorové komunikaci šířky 8 m je třeba dobudovat dva mostní objekty. Vlastní křižovatkové
větve je třeba v některých úsecích zkapacitnit přidáním nových jízdních pruhů, případně zřízením nové
křižovatkové větve. Návrh na úpravy v křižovatce Olomoucká vychází zejména ze snahy posílit kapacitu
nájezdu z okruhu na dálnici D11 a kapacitu výjezdů z D11 na okruh. Proto jsou rozhodující úseky navrženy
jako dvoupruhové. Dále budou v oblasti MÚK Olomoucká vybudovány protihlukové clony, dojde k
demolici DUN a realizaci nové DUN a retenční nádrže a k revitalizaci dešťové kanalizace.
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Obrázek 3 Současné uspořádání MÚK Olomoucká

Obrázek 4 Výhledové uspořádání zkapacitněné MÚK

MÚK Olomoucká – MÚK Českobrodská
V tomto úseku bude v délce cca 1 km (od km 62,4 do km 63,4) opět provedeno rozšíření tělesa a vozovky
okruhu v zářezovém úseku. Toto rozšíření bude provedeno na úkor stávající rezervy ve středním dělícím
pruhu a stávající zpevněné krajnice rozšířené o 1,75 m. Rovněž zde proběhnou úpravy kanalizace a
odvodnění. V km 62,9 dojde k výstavbě lávky přes SOKP. V km 63,1 se plánuje MÚK Vinice.

Most přes Počernický rybník
Jedná se o most uvedený do provozu v roce 1993. Most překonává v délce 413,6 m místní komunikaci Nad
Rybníkem, Rokytku, východní okraj Počernického rybníka, kolejiště železniční trati Praha – Kolín a ulici
Českobrodskou (silnice I/12). Tvoří ho dvě spojité, paralelně vedené nosné konstrukce z dodatečně
předpjatých prefabrikovaných komorových segmentů o výšce 3 m, v atypické úpravě příčného řezu. Mostní
objekt má osm polí. Niveleta mostu klesá v podélném sklonu 1,7 % směrem k jihu. Osa komunikace na
mostě se nachází v pravostranném směrovém oblouku o poloměru R = 3000 m.
Spodní stavba mostu je založena hlubinně na skupinách pilot délky až 11,7 m, opřených o skalní podloží.
Masivní železobetonové opěry, na rozdíl od pilířů, pro obě konstrukce společné. Pilíře P2 až P8
obdélníkového průřezu 7,5 x 2 m, jsou pod každou konstrukcí oddělené. Základy pilířů P4 až P6 jsou
situovány v prostoru Počernického rybníka.
Maximální výška nivelety mostu nad terénem (resp. dnem rybníka) je 24,5 m.
Na mostě budou v souvislosti se zkapacitněním komunikace provedeny úpravy. Jedná se o rozšíření na 2 x 3
pruhy + 2 x 1 odbočovací (resp. připojovací) pruh a realizaci protihlukových opatření. Ve výhledovém stavu
bude most přes Počernický rybník vypadat následovně.
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Obrázek 5 Výhledový stav mostu přes Počernický rybník

MÚK Českobrodská
V rámci stavby SOKP – úseku 511 se počítá s uzavřením dvou křižovatkových větví. V oblasti této MÚK
jinak nedojde k žádným větším změnám.
Obrázek 6 Výhledové uspořádání MÚK Českobrodská

Zdroj: Situace A - Ing. Jiří Lebeda, spol. s r. o.

Dále bude vybudována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP v tradiční trase z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP. Jedná se o lávku s jedním mostním otvorem
s nosnou konstrukcí tvořenou dvojicí ocelových hlavních nosníků typu síťového oblouku s příčníky se
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spřaženou železobetonovou deskou. Spodní stavba monolitická železobetonová, založení hlubinné na
pilotách. Délka přemostění 60,8 m, délka mostu 71,8 m, volná šířka mostu 3,0 m.
V rámci této stavby bude instalováno oplocení jak úseku SOKP, tak i části dálnice D11.

B. I. 7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení výstavby:

01/2014

Ukončení výstavby:

06/2016

Pozn.: Na rozšíření stavby SOKP 510 by mělo navazovat zprovoznění dalších úseků pražského silničního okruhu
(stavby 520 a 511). Zprovoznění těchto dvou plánovaných úseků je podmíněno zkapacitněním stávajícího úseku SOKP
510.

B. I. 8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj:

Hl. m. Praha

Okres:

Praha 9 a Praha 14

Katastrální území:

Dolní Počernice, Horní Počernice, Běchovice

V období realizace záměru mohou být vlivem přepravy materiálů zasažena území dalších katastrálních
území, konkrétní výčet není v této fázi přípravy projektu k dispozici. Zdroje materiálů a přepravní trasy
budou vymezeny dodavatelem stavby a lze je případně korigovat z hlediska možných dopadů na životní
prostředí.

B. I. 9. Výčet navazujících rozhodnutí dle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
•

Územní řízení - rozhodnutí o umístění stavby (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) –
vydává pověřený stavební úřad,

•

Stavební řízení – stavební povolení (dle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění) – vydává
Ministerstvo dopravy ČR, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
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II. Údaje o vstupech
B. II. 1. Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba zasáhne do třech katastrálních území: Horní Počernice, Černý Most, Dolní Počernice a
Běchovice. Pro určení pozemků, na kterých se stavba nachází, byl vypracován záborový elaborát, který
obsahuje výpis všech dotčených pozemků a jejich předpokládaný zábor. Jedná se však o předběžný záborový
elaborát, který bude aktualizován až v době, kdy budou známy přesné výměry trvalých a dočasných záborů.
Tabulkový výčet dotčených pozemků včetně druhu pozemku, výměry, vlastníka a předpokládaného záměru,
rozdělený dle katastrálních území, je uveden v kapitole H.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasáhne do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.

Zábor ZPF
Posuzovaná stavba zasahuje do pozemků ZPF. Pozemky jsou zařazeny jako orná půda, zahrada a ovocný
sad.
k. ú. Horní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

43 190 m2

22001

3.

197 m2

zahrada

84 m2

22601

3.

5 908 m2

ovocný sad

858 m2

22604

4.

1 163 m2

Celkem

44 132 m2

22611

3.

320 m2

23716

5.

22 m2

24067

5.

595 m2

26000

1.

16 083 m2

26100

2.

8 128 m2

26401

3.

2 511 m2

26811

5.

1 020 m2
8 185 m2

nemá
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k. ú. Černý Most
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

33 246 m2

26000

1.

12 838 m2

Celkem

33 246 m2

26100

2.

18 191 m2

26401

3.

1 861 m2
356 m2

nemá

k. ú. Dolní Počernice
Kultura

Zábor

BPEJ

Třída ochrany

Zábor

orná půda

54 333 m2

22614

4.

1 026 m2

zahrada

398 m2

22644

5.

1 866 m2

Celkem

54 731 m2

23716

5.

587 m2

24814

4.

6 m2
33 999 m2

24815
26000

1.

36 m2
17 211 m2

nemá

k. ú. Běchovice
Kultura

Zábor

BPEJ

orná půda

3 468 m2

22611

Celkem

3 468 m2

Třída ochrany
3.

Zábor
3 468 m2

Zábor PUPFL
Stavba v současnosti zasahuje i do pozemků PUPFL. Jedná se o pozemky v k. ú. Dolní Počernice.
Číslo parcely

Výměra dle KN

Zábor

1444/1

86 802 m2

1 049 m2

1444/2

50 460 m2

1 985 m2

1451/1

9 167 m2

156 m2

1469/1

46 839 m2

55 m2

1471/1

17 054 m2

2 359 m2

Celkem

5 604 m2
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B. II. 2. Voda
Pitná voda
Výstavba
Voda bude spotřebována v prostoru hlavního stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Konkrétní spotřebu lze v tomto
stupni pouze odhadovat a konstatovat obecné údaje o předpokládané spotřebě vody na jednoho pracovníka
−

pouze pro pití, příp. mytí nádobí

5 l/osobu a směnu

−

pro mytí a sprchování, WC

120 l/osobu a směnu
(pro prašný a špinavý provoz)

V této fázi projektové přípravy není zásobování vodou specifikováno a konkrétně řešeno. Předpokládá se, že
voda na stavbu bude dovážena v cisternách.
Provoz
Po uvedení stavby do provozu se spotřeba pitné vody nepředpokládá.

Technologická (provozní) voda
Výstavba
Technologická voda bude spotřebována především:
−

při výrobě betonových a maltových směsí,

−

při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí,

−

na oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení.

Předpokladem je, že největší množství vody se spotřebuje v areálu stavebního dvora a výrobny betonových
směsí. Potřeba technologické vody může být pokryta např. dovozem cisternami. Tato problematika bude
řešena dodavatelem stavby.
Provoz
Provoz vlastní stavby nebude mít žádné nároky na technologickou vodu.

Požární voda
Výstavba
Případná potřeba by mohla vzniknout v areálu stavebního dvora a bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Provoz
Hodnocená stavba nebude z hlediska jejího charakteru a funkčního využití vybavena systémem protipožární
ochrany, proto se neuvažuje s potřebou požární vody.
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Shrnutí
S odběrem vody se počítá především po dobu výstavby komunikace. V tomto stupni projektové přípravy
nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké
odběry vody, a že tyto odběry budou pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě
způsobu realizace stavby, který navrhne vybraný dodavatel.

B. II. 3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Elektrická energie
Výstavba
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby – dle skutečně použitých stavebních strojů,
rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení.
Provoz
Provoz záměru bude vyžadovat spotřebu elektrické energie na provoz systémů SOS, DIS a systémů osvětlení
úseku SOKP 510.
Spotřeba elektrické energie bude stanovena v dalších stupních projektové dokumentace.

Další druhy surovin
Výstavba
Lze předpokládat, že při výstavbě vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím tomuto typu
stavby. Pro výstavbu komunikace budou jednorázově zapotřebí následující hlavní suroviny a materiály
především do konstrukčních vrstev vozovky:
−

kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky a násypů,

−

kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce,

−

materiál pro kryt vozovky,

−

ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty, jejich spotřebu nelze v této
fázi vyčíslit.
Provoz
Spotřeba pohonných hmot ve fázi provozu stavby bude úměrná intenzitě dopravy na dotčené komunikaci. Při
provozu komunikace se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanismy údržby rychlostní silnice,
dále spotřeba posypového materiálu pro zimní údržbu.
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B. II. 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
B. II. 4. 1 Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Předmětný úsek 510 SOKP (zvaný též Východní spojka) je dnes jednou z nejdůležitějších a též dopravně
nejzatíženějších komunikací nejen v Praze, ale i v celém státě. V současné době je do něj zaústěna
z hlediska vnější, nadregionální dopravy silnice R10 (Novopacká) od Mladé Boleslavi, resp. od Liberce,
dálnice D11 od Poděbrad, resp. Hradce Králové a silnice I/12 (Českobrodská) od Českého Brodu, resp. od
Kolína.
Dále pak západně do oblasti města směřuje ulice Chlumecká - směr Hloubětín, ulice Českobrodská – směr
Hrdlořezy a Štěrboholská radiála (Jižní cesta) – směr Spořilov (D1), Kačerov a Barrandov (D5).
Ve fázi výstavby je v současnosti v tomto směru Vysočanská radiála – směr Vysočany, resp. Prosek a dále
na D8. K realizaci je připravováno několik dalších komunikací: SOKP 511 od jihu (resp. od D1), SOKP 520
na sever, resp. na dálnici D8 a přeložka silnice I/12 jižně od Běchovic.
Dalším významným zdrojem a cílem dopravy je komplex nákupního centra Černý most.
Z tohoto výčtu je tedy zřejmé, že úsek SOKP 510 plní již v současnosti řadu dopravních, často
nezastupitelných funkcí a jeho význam bude v budoucnu ještě narůstat. Naprosto jednoznačně však nemůže
stávající úsek SOKP 510 splnit všechny plánované funkce při své současné kapacitě. Kapacita komunikace
je již při dnešním čtyřpruhovém uspořádání a dopravním zatížení prakticky vyčerpána. Každá dnes běžná
anomálie (nehoda, dopravní opatření) vede ke ztrátě plynulosti dopravy nebo k jejímu úplnému zhroucení.
Rovněž protihluková opatření, jakkoliv jsou průběžně doplňována, nebudou s nárůstem dopravního zatížení
dostatečná.
Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy na předmětném úseku okruhu SOKP 510 zobrazené
v následující tabulce jsou převzaty z údajů Technické správy komunikací hl. m. Prahy – Úseku dopravního
inženýrství (TSK – ÚDI). Jednotlivé úseky sledované komunikace jsou dle čísel vyznačeny na níže uvedené
mapce.
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Tabulka 1 Intenzity dopravy v roce 2008 dle TSK hl. m. Prahy, úsek dopravního inženýrství (0 – 24 h
průměrného pracovního dne)
č. úseku

Délka

Název

Začátek – konec

v mapě

úseku
(m)

ulice

úseku

1

3000

Novopacká

2

1200

SOKP 510

3

1980

SOKP 510

4

2240

Štěrb. spojka

5

725

Chlumecká

6

320

Chlumecká

7

500

Náchodská

8

560

Náchodská

9

585

Obchodní
CČM

10

880

Obchodní
CČM

11

4890

Dálnice D11

12

1430

Českobrodská

13

750

Českobrodská

Chlumecká – Ve Žlíbku
Ve Žlíbku – Chlumecká
Chlumecká – Dálnice D11
Dálnice D11 – Chlumecká
Dálnice D11 – Českobrodská
Českobrodská – Dálnice D11
Českobrodská – Národ.
Hrdinů
Národ. Hrdinů –
Českobrodská
Ocelkova – Obchodní CČM
Obchodní CČM – Ocelkova
Novopacká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Novopacká
Chlumecká – Stoliňská
Stoliňská – Chlumecká
Stoliňská – Bystrá
Bystrá – Stoliňská
Chlumecká – Obchodní
CČM
Obchodní CČM –
Chlumecká
SOKP 510 – Obchodní CČM
Obchodní CČM – SOKP 510
SOKP 510 – Hranice města
Hranice města – SOKP 510
Národ. Hrdinů – SOKP 510
SOKP 510 – Národ. Hrdinů
Do Říčan – SOKP 510
SOKP 510 – Do Říčan

Vše

BUS
MHD

Z toho
pomalá

19 700
23 000
25 700
31 900
37 800
36 800

0
0
126
126
126
126

3 800
4 300
4 000
4 400
5 000
5 100

37 600

0

5 200

37 400

0

5 400

31 100
33 800

394
394

3 000
3 500

35 500

419

25 700

419

14 000
13 000
12 200
12 200

294
294
294
294

600
600
500
500

6 300

0

400

3 200

0

100

7 800
12 400
22 200
23 600
7 400
5 900
12 700
12 000

0
0
0
0
51
51
176
176

200
300
3 800
3 700
900
800
1 400
1 500

Celkem
na profilu
42 700
57 852
74 852

75 000

65 688

61 338

27 588
24 988

9 500

20 200
45 800
13 402
25 052

Z tabulky je patrné, že na některých místech úseku SOKP 510 se již dnes intenzity dopravy pohybují kolem
hranice 75 000 voz./den. Nejhůře je na tom z hlediska dopravních intenzit úsek MÚK Olomoucká – MÚK
Českobrodská a Štěrboholská spojka.
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Obrázek 7 Jednotlivé úseky pro sčítání intenzit dopravy, SOKP 510
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Zdroj: www.mapy.cz

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Důvodem pro rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 je zajištění dostatečné kapacity komunikace a tím
zajištění plynulosti silničního provozu na území hl. m. Prahy. Jedná se o součást pražského silničního
okruhu, není tedy dále třeba hovořit o nutnosti a významnosti realizace tohoto záměru.
Výstavba
Důležitým faktem v případě realizace zkapacitnění úseku SOKP stavby 510 je, že během stavebních prací
bude stávající úsek okruhu nadále v provozu. Výstavba a rekonstrukce předmětného úseku okruhu bude
probíhat po částech, vždy na úkor zúžení stávajícího pruhového uspořádání úseku 510.
Nároky na silniční síť v blízkém okolí ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy
stavebních materiálů, sejmuté zeminy a ornice. Lze očekávat, že největší objem přepravy bude představovat
doprava materiálu z těžeben nerostných surovin. Tyto těžebny budou vybrány až dodavatelem stavby.
Provoz
Odhad intenzit dopravy ve fázi provozu záměru byl vypracován firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy,
který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a s dokončenou
Vysočanskou i Břevnovskou radiálou. Výpočet byl zároveň proveden ve dvou variantách, neboť v budoucnu
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by zde mělo dle schváleného ÚP hl. m. Prahy dojít k několika významnějším změnám z hlediska počtu a
uspořádání MÚK.
V kapitole H jsou jako příloha k dispozici kartogramy intenzit dopravy pro rok 2015, a to pro variantu A1,
která se plně drží územního plánu hl. m. Prahy. Počítá tak s existencí 6 mimoúrovňových křižovatek namísto
stávajících 3 MÚK. Navíc oproti stávajícímu stavu je zde zahrnuta MÚK s komunikací I/10 (Vysočanskou
radiálou), MÚK Vinice (s novou komunikací) a MÚK s přeloženou komunikací I/12.
Varianta A2 uvažuje oproti variantě A1 s vypuštěním MÚK Vinice.
Z kartogramů je patrné, že úsek SOKP 510 by se měl stát jedním z nejzatíženějších částí silničního okruhu
kolem Prahy s intenzitami dopravy přesahujícími hranici 100 000 vozidel/den.
Nároky na ostatní infrastrukturu
V zájmovém území se předpokládá případný výskyt sdělovacích a silových kabelů, případně plynovodu,
nebo vodovodu. Podrobný průzkum nebyl ovšem v této fázi zatím proveden.
Veškeré možné přeložky inženýrských sítí, příp. zásahy do ochranných pásem těchto sítí budou upřesněny
v navazujícím stupni projektové dokumentace.
Ochranná pásma:
Doprava
Silnice I. třídy

30 m od osy vozovky

Silnice II. a III. třídy

15 m od osy vozovky

Sítě elektro:
Nadzemní 1 – 35 kV vč. bez izolace

7 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. se zákl. izolací

2 m od krajního vodiče

Nadzemní 1 – 35 kV vč. závěs. kabelu

1 m od krajního vodiče

Nadzemní 35 – 110 kV vč.

12 m od krajního vodiče

Podzemní do 110 kV vč.

1 m od krajního kabelu

Sítě sdělovací:
Kabely Českého telecomu

1,5 m od pláště krajního kabelu

Plynovody:
Plynovody a přípojky

4 m od půdorysu

Bezpečnostní pásmo

150 m od půdorysu

Ropovody a produktovody:

300 m od osy potrubí
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B. III. Údaje o výstupech
B. III. 1. Ovzduší
Součástí dokumentace EIA je podrobná rozptylová studie (Příloha č. 2).
Fáze výstavby
Ve fázi výstavby lze očekávat vznik emisí jak z plošných, tak z liniových zdrojů. Bude se však jednat o
běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli stavební činnosti.
Plošné zdroje
Vzhledem k charakteru stavby nebude docházet k významnějším přesunům hmot, protože se jedná pouze o
rozšíření komunikace o další pruhy. Z hlediska výstavby je uvažováno, že po staveništi se bude po dobu 14
hodin v denní době pohybovat cca 56 TNA.
Pro výpočet sumy emisí z plošného zdroje parkoviště a rampy nákladních automobilů byl pro volnoběh
použit předpoklad: 1 minuta volnoběhu = ujetí 1 km. Na základě uvedeného předpokladu při uvažovaném
pohybu automobilů a době volnoběhu 30 sekund lze sumarizovat následující sumu emisí. Je uvažováno s 350
dny a 14 hodinami.
Nákladní automobily
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 2 Suma emisí – pohyb nákladních automobilů
NOx
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0012836

0.0646912

0.0226419

PM10
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.00016

0.008064

0.0028224

PM10 + SP
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0001495

0.0086122

0.0002584

CO
výstavba

g/s

kg/den

t/rok

staveniště

0.0024394

0.1229452

0.0430308

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Provoz staveništní techniky
Z hlediska emisí je uvažováno s průměrnou spotřebou 15 l nafty na motohodinu na jeden stavební
mechanismus. Jako průměrná emise při spotřebě jednoho litru nafty je uvažováno s emisí 11,23 g NOx a
1,038 g PM10.
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Pro etapu výstavby je uvažováno s provozem nakladačů, finisherů a válců. Modelově je uvažováno
s nasazením v průměru 3 strojů pohybujících se po celém staveništi. Nasazení výše uvedených strojů je
předpokládáno průměrně po dobu 14 hodin denně.
Celkový předpoklad spotřeby nafty odpovídající 44 100 provozních hodin, čemuž odpovídá spotřeba nafty
651 500 litrů. Suma emisí z plošného zdroje je uvedena v následující tabulce.
Tabulka 3 Suma emisí – provoz staveništní techniky
NOx

Plošný zdroj

PM10

g.s-1

kg.den-1

t.rok-1

g.s-1

0,414

20,88

7,31

0,038

kg.den-1 t. rok-1
1,93

0,676

Liniové zdroje
Z hlediska pohybu nákladních automobilů v etapě výstavby lze bilancovat následující sumy emisí.
Tabulka 4 Suma emisí – TNA
NOx
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

6.161E-06

0.1293824

0.0452838

PM10
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.68E-07

0.016128

0.0056448

výstavba

g/m.s-1

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

7.177E-07

0.0172245

0.0005167

PM10 + SP

CO
-1

výstavba

g/m.s

kg/km.den-1

t/km. rok-1

linie

1.171E-05

0.2458904

0.0860616

Pozn.: SP – sekundární prašnost

Fáze provozu
Bodové zdroje znečištění ovzduší
Ve fázi provozu záměru se neočekávají žádné bodové zdroje znečištění ovzduší.
Plošné zdroje znečištění ovzduší
Rovněž plošné zdroje znečištění ovzduší se během provozu záměru neočekávají.
Liniové zdroje znečištění ovzduší
Posuzovaná stavba je a bude typem liniového zdroje znečišťování ovzduší v dotčené oblasti na daných
úsecích komunikací, tj. na samotném úseku SOKP 510 a k němu přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných.
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Základní údaje o intenzitách automobilové dopravy pro rok 2015, které posloužily k výpočtu bilance emisí,
jsou převzaty z údajů firmy CityPlan. Bilance emisí liniových zdrojů znečištění ovzduší pro výhledový rok
2015 byla provedena pro obě varianty (varianta A1 s šesti křižovatkami, varianta A2 s pěti křižovatkami).
Vzhledem k tomu, že se z hlediska intenzit dopravy, resp. sledovaných úseků, jednalo o posuzované území
značného rozsahu, byly pro následující tabulky vybrány pouze úseky z nejbližšího okolí posuzovaného
záměru. Situace s vyznačením jednotlivých úseků použitých v tabulkách je k dispozici na stranách 25 a 39
rozptylové studie (viz samostatná příloha č. 2 předkládané dokumentace).
Dopravě na sledovaných úsecích odpovídají následující bilance emisí.
Varianta A1 (6 křižovatek)
Tabulka 5 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017277

62.197759

22.702182

9.70294E-06

0.349306

0.1274967

2

0.0017713

63.76689

23.274915

1.01846E-05

0.366644

0.1338251

3

0.0016718

60.184626

21.967388

1.04179E-05

0.375044

0.1368911

4

0.0006844

24.638811

8.993166

5.63072E-06

0.202706

0.0739877

5

0.0002337

8.412186

3.0704479

2.37428E-06

0.085474

0.031198

6

0.0002086

7.507863

2.74037

2.0625E-06

0.07425

0.0271013

7

5.802E-05

2.088639

0.7623532

0.000000706

0.025416

0.0092768

8

9.868E-05

3.5523

1.2965895

1.09717E-06

0.039498

0.0144168

9

7.378E-05

2.656239

0.9695272

7.60389E-07

0.027374

0.0099915

10

0.0001345

4.842063

1.767353

1.21767E-06

0.043836

0.0160001

11

0.000933

33.58942

12.260138

5.10289E-06

0.183704

0.067052

12

3.832E-05

1.379532

0.5035292

3.80111E-07

0.013684

0.0049947

13

5.449E-05

1.961799

0.7160566

5.73139E-07

0.020633

0.007531

14

4.664E-05

1.678872

0.6127883

4.75278E-07

0.01711

0.0062452

15

4.119E-05

1.482792

0.5412191

3.75389E-07

0.013514

0.0049326

16

0.0001009

3.633603

1.3262651

1.10706E-06

0.039854

0.0145467

17

0.0001405

5.058456

1.8463364

1.58164E-06

0.056939

0.0207827

18

0.0006251

22.502433

8.213388

5.37853E-06

0.193627

0.0706739

19

0.0006467

23.280039

8.4972142

5.26392E-06

0.189501

0.0691679

20

5.814E-05

2.093001

0.7639454

4.14222E-07

0.014912

0.0054429

21

3.149E-06

0.113367

0.041379

2.78611E-08

0.001003

0.0003661

22

2.206E-05

0.794328

0.2899297

2.33222E-07

0.008396

0.0030645

23

3.729E-05

1.342578

0.490041

3.36444E-07

0.012112

0.0044209

24

4.222E-05

1.519746

0.5547073

4.19056E-07

0.015086

0.0055064
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úsek

PM10
g/m/s

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

5.62914E-05

2.026491

0.739669215

0.0001096

3.9459184

1.4402602

2

5.72382E-05

2.060576

0.75211024

0.0001139

4.100812

1.4967964

3

5.24129E-05

1.886864

0.68870536

0.0001127

4.0586776

1.4814173

4

2.37918E-05

0.856506

0.31262469

5.965E-05

2.1474154

0.7838066

5

6.09306E-06

0.21935

0.08006275

2.42E-05

0.871364

0.3180479

6

5.69206E-06

0.204914

0.07479361

2.112E-05

0.7603986

0.2775455

7

9.89444E-07

0.03562

0.0130013

6.999E-06

0.251979

0.0919723

8

2.14817E-06

0.077334

0.02822691

1.102E-05

0.3968796

0.1448611

9

1.87594E-06

0.067534

0.02464991

7.734E-06

0.2784106

0.1016199

10

4.17644E-06

0.150352

0.05487848

1.267E-05

0.4559958

0.1664385

11

3.06738E-05

1.104256

0.40305344

5.83E-05

2.09892

0.7661058

12

1.04078E-06

0.037468

0.01367582

3.891E-06

0.1400672

0.0511245

13

1.33364E-06

0.048011

0.017524015

5.81E-06

0.2091544

0.0763414

14

1.20961E-06

0.043546

0.01589429

4.843E-06

0.1743404

0.0636342

15

1.26772E-06

0.045638

0.01665787

3.9E-06

0.1404052

0.0512479

16

2.26572E-06

0.081566

0.02977159

1.115E-05

0.4013074

0.1464772

17

2.97236E-06

0.107005

0.039056825

1.586E-05

0.571051

0.2084336

18

2.06685E-05

0.744065

0.271583725

5.648E-05

2.033408

0.7421939

19

2.27326E-05

0.818375

0.298706875

5.588E-05

2.011776

0.7342982

20

0.000002309

0.083124

0.03034026

4.523E-06

0.1628146

0.0594273

21

1.00694E-07

0.003625

0.001323125

2.911E-07

0.010478

0.0038245

22

5.34778E-07

0.019252

0.00702698

2.362E-06

0.0850408

0.0310399

23

1.16333E-06

0.04188

0.0152862

3.502E-06

0.126074

0.046017

24

1.14517E-06

0.041226

0.01504749

4.289E-06

0.1543984

0.0563554

úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027615

99.415719

36.286737

2

0.0028436

102.36794

37.364297

3

0.0027258

98.127786

35.816642

4

0.0015628

56.260033

20.534912

5

0.0005867

21.121298

7.7092738

6

0.0005170

18.611349

6.7931424

7

0.0001594

5.737377

2.0941426

8

0.0002589

9.31944

3.4015956
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

9

0.0001865

6.714517

2.4507987

10

0.0003202

11.526729

4.2072561

11

0.0014842

53.431548

19.502515

12

9.513E-05

3.424556

1.2499629

13

0.0001391

5.007967

1.827908

14

0.0001173

4.221356

1.5407949

15

9.835E-05

3.540436

1.2922591

16

0.0002630

9.468289

3.4559255

17

0.0003709

13.352458

4.8736472

18

0.001455

52.381169

19.119127

19

0.001470

52.919127

19.315481

20

0.0001252

4.507783

1.6453408

21

7.42E-06

0.267131

0.0975028

22

5.646E-05

2.032624

0.7419078

23

8.864E-05

3.191054

1.1647347

24

0.0001048

3.773938

1.3774874

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.90718E-05

0.686585 0.2506035

1.067E-09

3.842E-05

1.402E-05

2

1.98562E-05

0.714824 0.2609108

1.102E-09

3.968E-05

1.448E-05

3

1.97722E-05

0.259807

1.068E-09

3.845E-05

1.404E-05

4

1.11615E-05

0.401815 0.1466625

1.58E-10

5.688E-06

2.076E-06

5

5.01356E-06

0.180488 0.0658781

5.881E-11

2.117E-06

7.727E-07

6

4.32408E-06

0.155667 0.0568185

5.188E-11

1.868E-06

6.816E-07

7

1.55492E-06

0.055977 0.0204316

1.585E-11

5.707E-07

2.083E-07

8

2.36883E-06

0.085278 0.0311265

2.585E-11

9.306E-07

3.397E-07

9

1.61153E-06

0.058015 0.0211755

1.868E-11

6.726E-07

2.455E-07

10

2.48925E-06

0.089613 0.0327087

3.225E-11

1.161E-06

4.237E-07

11

0.000010124

0.364464 0.1330294

5.715E-10

2.058E-05

7.51E-06

12

7.97556E-07

0.028712 0.0104799

9.544E-12

3.436E-07

1.254E-07

13

1.22094E-06

0.043954 0.0160432

1.392E-11

5.012E-07

1.829E-07

14

1.00439E-06

0.036158 0.0131977

1.175E-11

4.231E-07

1.544E-07

15

7.68944E-07

0.027682 0.0101039

9.902E-12

3.565E-07

1.301E-07

16

2.38253E-06

0.085771 0.0313064

2.628E-11

9.46E-07

3.453E-07

0.7118
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

17

3.42453E-06

0.123283 0.0449983

3.702E-11

1.333E-06

4.864E-07

18

1.08221E-05

0.389594 0.1422018

1.468E-10

5.286E-06

1.93E-06

19

1.03962E-05

0.374262 0.1366056

1.487E-10

5.353E-06

1.954E-06

20

7.77528E-07

0.027991 0.0102167

1.273E-11

4.584E-07

1.673E-07

21

5.65556E-08

0.002036 0.0007431

7.48E-13

2.693E-08

9.829E-09

22

4.97444E-07

0.017908 0.0065364

5.65E-12

2.034E-07

7.424E-08

23

6.87056E-07

0.024734 0.0090279

8.929E-12

3.214E-07

1.173E-07

24

8.79444E-07

0.03166 0.0115559

1.052E-11

3.786E-07

1.382E-07

Varianta A2 (5 křižovatek)
Tabulka 6 Bilance emisí – liniový zdroj
úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0017086

61.509208 22.450861

9.532E-06

0.343168 0.1252563

2

0.0017482

62.936332 22.971761

9.968E-06

0.358864 0.1309854

3

0.0016416

59.098218

21.57085

1.016E-05

0.365604 0.1334455

4

0.0006786

24.428709 8.9164788

5.539E-06

0.199413 0.0727857

5

0.0002314

8.33034 3.0405741

2.355E-06

0.084769 0.0309407

6

0.0002063

7.426017 2.7104962

2.043E-06

0.073545 0.0268439

7

5.857E-05

2.108421 0.7695737

7.142E-07

0.02571 0.0093842

8

0.0001013

3.645993 1.3307874

1.131E-06

0.04072 0.0148628

9

7.343E-05

2.643522 0.9648855

7.551E-07

0.027185 0.0099225

10

0.0001366

4.917822

1.795005

1.239E-06

0.044621 0.0162867

11

0.0009272

33.379543 12.183533

5.079E-06

0.18285 0.0667403

12

4.458E-05

1.604853 0.5857713

4.353E-07

0.015669 0.0057192

13

7.473E-05

2.690154 0.9819062

7.128E-07

0.025662 0.0093666

14

6.173E-05

2.222448 0.8111935

5.813E-07

0.020927 0.0076384

15

7.862E-05

2.830482 1.0331259

6.429E-07

0.023145 0.0084479

16

0.0001086

3.9099 1.4271135

1.197E-06

0.043108 0.0157344

17

0.0001384

4.982697 1.8186844

1.56E-06

0.056154 0.0204962

18

0.0006191

22.288743 8.1353912

5.309E-06

0.191133 0.0697635

19

0.0006475

23.311668 8.5087588

5.286E-06

0.190312 0.0694639

20

7.018E-05

2.52636 0.9221214

5.363E-07

0.019307 0.0070471

21

1.805E-05

0.649878 0.2372055

1.31E-07

22

2.23E-05

0.802806 0.2930242

2.367E-07

0.004715

0.001721

0.008522 0.0031105
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úsek

NOx
g/m/s

kg/km/den

Benzen
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

23

4.787E-05

1.723329 0.6290151

4.558E-07

0.016407 0.0059886

24

7.295E-05

2.626134 0.9585389

6.911E-07

0.024881 0.0090816

úsek

PM10
g/m/s

1

5.5794E-05

2

kg/km/den

PM10 + SP
t/km/rok

kg/km/den

t/km/rok

0.000108

3.8874928 1.4189349

5.666E-05

2.039742 0.7445058 0.0001119

4.0278952 1.4701817

3

5.1615E-05

1.85814 0.6782211 0.0001102

3.9680808 1.4483495

4

2.3784E-05

0.856231 0.3125243

5.877E-05

2.1158124 0.7722715

5

6.018E-06

0.216647 0.0790762

2.4E-05

0.8639618 0.3153461

6

5.617E-06

0.202211

0.073807

2.092E-05

0.7529964 0.2748437

7

9.9217E-07

0.035718 0.0130371

7.078E-06

0.2548182 0.0930086

8

2.1823E-06

0.078564 0.0286759

1.136E-05

0.4088786 0.1492407

9

1.8742E-06

0.067471 0.0246269

7.683E-06

0.2765854 0.1009537

10

4.2294E-06

0.152259 0.0555745

1.289E-05

0.4639726

11

3.0466E-05

1.096769 0.4003207

5.799E-05

2.0877128 0.7620152

12

1.242E-06

0.044711 0.0163195

4.467E-06

0.1608204 0.0586994

13

2.1572E-06

0.077658 0.0283452

7.346E-06

0.2644512 0.0965247

14

1.8163E-06

0.065385 0.0238655

6.004E-06

0.216151 0.0788951

15

2.7509E-06

0.099031 0.0361463

6.819E-06

0.2454894 0.0896036

16

2.4101E-06

0.086764 0.0316689

1.205E-05

0.4337216 0.1583084

17

2.9194E-06

0.105098 0.0383608

1.564E-05

0.5630742 0.2055221

18

2.0554E-05

0.739943 0.2700792

5.579E-05

2.0085312 0.7331139

19

2.2694E-05

0.298205

5.609E-05

2.019212 0.7370124

20

2.6239E-06

0.094461 0.0344783

5.768E-06

0.2076334 0.0757862

21

7.0636E-07

0.025429 0.0092816

1.424E-06

0.0512746 0.0187152

22

5.3594E-07

0.019294 0.0070423

2.396E-06

0.0862576

23

1.3859E-06

0.049893 0.0182109

4.698E-06

0.1691352 0.0617343

24

2.1271E-06

0.076575 0.0279499

7.131E-06

0.256711 0.0936995

úsek

2.008596 0.7331375

g/m/s

0.817

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

0.0027277

98.19684 35.841847

2

0.0028022

100.87808 36.820501

3

0.0026727

96.217362 35.119337

33
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úsek

CO
g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

4

0.0015443

55.596297 20.292648

5

0.0005814

20.93069 7.6397019

6

0.0005117

18.420741 6.7235705

7

0.0001611

5.797983 2.1162638

8

0.0002663

9.586439 3.4990502

9

0.0001854

6.675556 2.4365779

10

0.0003255

11.718736 4.2773386

11

0.0014754

53.112999 19.386245

12

0.0001098

3.954489 1.4433885

13

0.0001822

6.557802 2.3935977

14

0.0001496

5.385514 1.9657126

15

0.0001791

6.446436 2.3529491

16

0.0002837

10.21454 3.7283071

17

0.0003656

13.160451 4.8035646

18

0.0014391

51.806679 18.909438

19

0.0014738

53.056124 19.365485

20

0.0001554

5.59489 2.0421349

21

3.916E-05

1.409644 0.5145201

22

5.718E-05

2.058598 0.7513883

23

0.0001166

4.197177 1.5319696

24

0.0001773

6.381712 2.3293249

úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

1

1.878E-05

0.676076 0.2467677

1.053E-09

3.791E-05

1.384E-05

2

1.949E-05

0.701666 0.2561081

1.085E-09

3.906E-05

1.426E-05

3

1.932E-05

0.695532 0.2538692

1.046E-09

3.767E-05

1.375E-05

4

1.095E-05

0.394224 0.1438918

1.562E-10

5.623E-06

2.052E-06

5

4.974E-06

0.179069 0.0653602

5.827E-11

2.098E-06

7.657E-07

6

4.285E-06

0.154248 0.0563005

5.134E-11

1.848E-06

6.746E-07

7

1.574E-06

0.056649 0.0206769

1.602E-11

5.767E-07

2.105E-07

8

2.445E-06

0.088007 0.0321226

2.658E-11

9.57E-07

3.493E-07

9

1.6E-06

0.057583 0.0210178

1.858E-11

6.688E-07

2.441E-07

10

2.536E-06

0.091279 0.0333168

3.278E-11

1.18E-06

4.307E-07

11

1.007E-05

0.362563 0.1323355

5.683E-10

2.046E-05

7.467E-06
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úsek

SO2
g/m/s

kg/km/den

BaP
t/km/rok

g/m/s

kg/km/den

t/km/rok

12

9.093E-07

0.032736 0.0119486

1.103E-11

3.97E-07

1.449E-07

13

1.48E-06

0.053268 0.0194428

1.831E-11

6.59E-07

2.405E-07

14

1.202E-06

0.043279 0.0157968

1.504E-11

5.415E-07

1.976E-07

15

1.272E-06

0.045783 0.0167108

1.811E-11

6.52E-07

2.38E-07

16

2.58E-06

0.092888 0.0339041

2.834E-11

1.02E-06

3.724E-07

17

3.378E-06

0.121617 0.0443902

3.648E-11

1.313E-06

4.794E-07

18

1.067E-05

0.38415 0.1402148

1.453E-10

5.229E-06

1.909E-06

19

1.045E-05

0.376244 0.1373291

1.491E-10

5.366E-06

1.959E-06

20

1.035E-06

0.037267 0.0136025

1.576E-11

5.674E-07

2.071E-07

21

2.477E-07

0.008917 0.0032547

3.979E-12

1.432E-07

5.229E-08

22

5.054E-07

0.018196 0.0066415

5.721E-12

2.06E-07

7.517E-08

23

9.455E-07

0.034038 0.0124239

1.172E-11

4.218E-07

1.54E-07

24

1.432E-06

0.051547 0.0188147

1.782E-11

6.415E-07

2.342E-07

B. III. 2. Odpadní vody
Dešťové vody
Stávající stav
Severní část stavby 510 je odvodněna do vodoteče Chvalka. Jedná se o úsek od MÚK Novopacká po MÚK
Olomoucká. Odvádění dešťových vod je řešeno povrchově. V daném úseku je hlavní trasa komunikace
vedena na náspu a silniční pláň je odvodněna směrem k vnější krajnici, odkud dešťové vody odtékají na
svahy náspu. V patě náspu jsou z obou stran komunikace vedeny odvodňovací příkopy. Na levé straně náspu,
při pohledu od MÚK Novopacká k vodoteči Chvalka, je odtokový kanál veden přímo. Do odtokového kanálu
je zaústěn odtok z DUN, umístěné v rozpletu MÚK Novopacká. Odtok z pravého vnějšího pásu je rozdělen
do dvou částí, oddělených místní komunikací spojující Černý most s Počernicemi, ulice Hartenberská. Část
blíže vodoteči Chvalka je zaústěna přímo do toku, vzdálenější část je svedena do odvodňovací strouhy
jmenované místní komunikace. Odvodňovací strouha je taktéž následně zaústěna do Chvalky.
Centrální část řešeného území a významná část jižní části mezi Počernickým rybníkem a MÚK Olomoucká
je odvodněna do Svépravického potoka. MÚK Olomoucká je odvodňována povrchově systémem přímého
přetoku dešťových vod ze silnice do pozemků doprovodné zeleně. V pozemcích doprovodné zeleně je
realizována síť odvodňovacích koryt, následně svedených do recipientu. Do dešťové kanalizace jsou
zaústěna koryta odvodňující část ramp propojujících D11 s městským okruhem, severní část MÚK
Olomoucká. Přímé odvodnění komunikací formou uličních vpustí je provedeno pouze v necelé polovině
plochy hlavní trasy rychlostní silnice, přičemž umístění uličních vpustí je řešeno tak, že významná část
dešťových vod neodtéká do dešťové kanalizace, ale do ploch doprovodné zeleně.
Do prostoru MÚK Olomoucká jsou dešťovou kanalizací přiváděny dešťové vody z dálnice D11.
Odvodňován je úsek přibližně mezi východním okrajem MÚK Olomoucká a křížením ulice Ve Žlíbku.
Délka úseku činí přibližně 2,2 km. Odvodňována však není celá plocha komunikace D11, část je odvodněna
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povrchově do Svépravického potoka, resp. do průběžných odvodňovacích koryt. Odvodňovací koryta jsou
však taktéž zaústěna do dešťové kanalizace. Do dešťové kanalizace odvodnění dálnice D11 je dále zaústěna
část ulice ve Žlíbku a přilehlý areál závodu Linde.
Hlavní trasa rychlostní silnice v úseku od MÚK Olomoucká po most přes Počernický rybník je odvodněna
do průběžných povrchových příkopů umístěných na vnějších okrajích jízdních pásů, v patě svahů zářezu. Do
povrchových koryt jsou svedeny i dešťové vody odtékající ze svahů zářezu. Část průběžných koryt je na
trase rozdělena zdvojenými uličními vpustmi. Výjimku v zaústění do kanalizace tvoří úsek v blízkosti křížení
hlavní trasy s bezejmennou vodotečí. Do vodoteče je přímo zaústěn odtok z přibližně 120 m dlouhého úseku
přilehlého k vodoteči. Ve svazích zářezu jsou balvanité skluzy odvodňující i část území nad zářezem, v
blízkosti mostu křížení hlavní trasy 510 s obslužnou komunikací.
Fáze výstavby
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z plochy staveniště i z území dotčeného stavbou nebude speciálně
řešeno. Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy, např. úniky provozních
kapalin ze stavebních mechanismů.

Fáze provozu
Ve fázi provozu dojde ke změnám v odvodnění stavby. Plánuje se demolice stávající DUN, výstavba
usazovací a retenční nádrže v MÚK Olomoucká, revitalizace dešťové kanalizace v MÚK Olomoucká,
realizace nových stok dešťové kanalizace apod.
Na základě výsledků Hydrotechnické studie (příloha č. 5) byla prokázána možnost zachování stávajícího
řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné zeleni v
rozpletu MÚK Olomoucká. Stávající systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci a
retardaci přímého odtoku do Chvalky i v úseku MÚK Novopacká – MÚK Olomoucká.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.
Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního zázemí v rámci
zařízení stavenišť. Množství odpadních vod bude dáno počtem pracovníků. Způsob nakládání s těmito
vodami musí být v souladu s platnou legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Předpokladem
je, že na stavbě budou použity mobilní jednotky s chemickým WC.
Během provozu se dále nepředpokládá vznik splaškových odpadních vod.
Technologické a oplachové odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při čištění stavebních mechanismů,
vlhčení betonů apod. V průběhu výstavby bude nutno realizovat opatření zabraňující kontaminaci okolních
ploch. Ve fázi výstavby budou vznikat rovněž oplachové odpadní vody, zejména čištěním komunikací na
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příjezdových trasách k jednotlivým stavebním parcelám a oplachem kol nákladních vozidel před výjezdem
ze staveniště na okolní komunikace.
Během provozu se nepředpokládá další vznik technologických či oplachových vod.

B. III. 3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími právními
předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle vyhlášky č. 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a
Seznam nebezpečných látek, v platném znění.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikající ve fázi
výstavby a provozu záměru.
Obecně platí, že odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. U odpadů (zejména u výkopových zemin v
blízkosti komunikace) je nutné kontrolovat, zda nemají některou z nebezpečných vlastností. Pro nakládání s
nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být vydán před zahájením
stavebních prací. Během výstavby a provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných
odpadů a způsobu nakládání s nimi. Vznikající odpady budou přednostně využívány.

Odpad vznikající při výstavbě
Tato podkapitola zahrnuje výčet předpokládaných kategorií a druhů odpadů, které budou vznikat při samotné
výstavbě jednotlivých objektů.
Zbytky barev, lepidel a těsnících materiálů budou vznikat převážně v průběhu výstavby (podskupiny 08 01,
08 02 a 08 04). V této skupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní odpady podle použité technologie
a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné, budou shromažďovány v plechových
uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností budou odváženy k odstranění. Ostatní
odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02) lze ukládat na skládkách S – OO. Nebezpečný odpad bude ukládán na
skládku NO.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě můžou vznikat piliny a třísky železných i
neželezných kovů a odpady ze svařování, řezání, broušení apod. (skupina 12). V případě vzniku většího
množství budou tyto odpady řazeny do druhu (12 01 01, 12 01 03, 12 01 13). Předpokládá se však pouze
vznik minimálního množství tohoto odpadu.
Použitím stavebních strojů a v menší míře i použitím mechanizace na údržbu komunikace za provozu mohou
vznikat „vyjeté“ a upotřebené oleje (skupina 13). Z provozu kompresorů mohou vznikat olejové chlorované
nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o nebezpečné odpady podskupiny 13 01 – Odpadní
hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do
druhu je závislé na výběru uživatele stavební techniky. Odpadní oleje patří podle zákona o odpadech č.
185/2001 Sb., v platném znění mezi „vybrané výrobky“, teprve po využití se stávají odpady. Nakládání
s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci těchto odpadů jsou vázáni podmínkami
uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech.
Upotřebené oleje budou shromažďovány ve speciálních kontejnerech na určeném místě a budou
odevzdávány k recyklaci některé z firem, která se nakládáním s tímto odpadem zabývá. Nejpravděpodobnější
varianta však je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj. mimo staveniště.
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Zbytky organických rozpouštědel a ředidel (podskupina 14 06) budou vznikat při ředění barev, popř. čistění
materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky znečištěné rozpouštědly. Jedná se o odpad 14 06 02 N, 14 06
03 N. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v uzavíratelné nádobě a následně odváženy k recyklaci či
odstranění některé z oprávněných osob.
Podskupina 15 01 zahrnuje obaly, které mohou vznikat v souvislosti se zásobováním v průběhu výstavby.
Jedná se o papírové a lepenkové obaly, plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní
obaly patřící do kategorie „ostatní“.
Kromě toho mohou vznikat obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby
(15 01 10 N, 15 01 11 N), které patří do nebezpečných obalů. Kvalitativní i kvantitativní specifikace
převažujících druhů odpadů této podskupiny je velmi obtížná, protože bude závislá na výběru konkrétního
dodavatele. Po vyprázdnění budou nevratné obaly tříděny a předávány přednostně k následnému využití,
recyklaci nebo odstranění. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami budou nebezpečné složky zbaveny nebo
s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným odpadem.
Odpady Podskupiny 15 02 budou vznikat zejména v rámci realizace stavby a částečně při údržbě areálu za
provozu. Jedná se o absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď
znečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh
15 02 03. Místem shromažďování tohoto nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby. Odpad
bude skladován na zabezpečeném místě, a dále bude podle potřeby odvážen k odstranění do spalovny
nebezpečných odpadů. Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního
materiálu.
Podskupina 16 01 zahrnuje opotřebované pneumatiky – druh 16 01 03. Ty mohou vznikat v souvislosti
s provozem dopravních stavebních strojů. Odpad bude předáván oprávněné osobě. Kromě toho vhodné
odstranění (recyklaci) tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění
„povinná osoba“, která výrobek vyrábí, popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna
pneumatik bude probíhat mimo staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný akumulátor, 16
06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy. Přesto v případě
vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované nádobě v místě
určeném pro shromažďování odpadu, jak blíže stanovuje § 31 zákona č. 185/2001 Sb. Povinností výrobce,
popř. dovozce je podle § 38 zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
Předpokládá se vznik poměrně velkého množství stavebního odpadu (skupina 17), který bude v největší míře
obsahovat zbytky pojiv, stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší
kusy využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny musí být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Odpad 17 02 01 – jedná se o stavební dřevo používané jako bednění, např. při realizaci stavebních
konstrukcí, apod. Dřevo se vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto
k dalšímu využití, případně spálení. V případě nezájmu bude dřevo energeticky či tepelně využito ve
spalovně nebo bude po naštěpkování zpracováno společně s odpadem ze zeleně (kompostováno).
Bude rovněž vznikat odpad 17 03 02 - asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (živičný kryt - asfalt
bez dehtu). Je vhodné zajistit recyklaci daného odpadu a následně jej využít při dalších stavebních
činnostech, nebo jej pak případně uložit na skládku.
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Stavba si zřejmě vyžádá přeložky některých inženýrských sítí. Předpokládá se tedy vznik odpadní mědi (17
04 01), železa a oceli (17 04 05), směsných kovů (17 04 07) a kabelů (17 04 11).
Zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby je řazena v katalogu odpadů pod číslem 17 05 04 a
její orientační odhad bude stanoven v navazující části projektové dokumentace. Část zeminy, která bude
těžena při stavbě bude zároveň využívána k realizaci silničního tělesa s předpokládanou úpravou pro
možnost využití do náspů těchto staveb. V případě, že zemina nenajde přímé uplatnění v místě, lze ji
nabídnout k využití subjektům. které jsou k jeho přijetí na základě zákona o odpadech oprávněny.
V případě znečištění nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních mechanismů) se jedná
o nebezpečný odpad 17 05 03, který by měl být přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených,
jinak bude uložen na skládku nebezpečných odpadů.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad 17 09 04, který bude shromažďován na
staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na skládku.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude odstraňován podle použité technologie, což bude zajišťováno
smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. v platném znění určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou.
Tabulka 7 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu a
podskupiny
odpadu
08 01

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

12 01 01

Piliny a třísky železných kovů

O

12 01 03

Piliny a třísky neželezných kovů

O

12 01 13

Odpady ze svařování

O

13 01

Odpadní hydraulické oleje

O, N

13 02

Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

O, N

15 01 01

Papírové a lepenkové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

15 01 04

Kovové obaly

O

15 01 05

Kompozitní obaly

O

15 01 06

Směsné obaly

O

15 01 07

Skleněné obaly

O

15 01 09

Textilní obaly

O

15 01 10

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

N

15 01 11

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N

15 02 03

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

O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 06 01

Olověné akumulátory

N

17 01 01

Beton

O

17 01 06

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující

N
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Kód druhu a
podskupiny
odpadu

Název odpadu

Kategorie
odpadu

nebezpečné látky
17 01 07

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06

O

17 02 01

Dřevo

O

17 02 03

Plasty

O

17 02 04

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné

N

17 03 01

Asfaltové směsi s příměsí dehtu

N

17 03 02

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

O

17 04 02

Hliník

O

17 04 04

Zinek

O

17 04 05

Železo a ocel

O

17 04 07

Směsné kovy

O

17 04 09

Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

N

17 04 11

Kabely neuvedené pod 17 04 10

O

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

17 09 04

Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 01

Směsný komunální odpad

O

20 02 02

Zemina a kameny

O

20 03 03

Uliční smetky

O

20 03 04

Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě silnice, a to především při těchto
činnostech:
−

úklid vozovek,

−

zimní údržba,

−

sekání trávy na krajnicích a kolem příkopů,

−

seřezávání dřevin,

−

čištění stok a dešťových vpustí,

−

drobné úpravy vozovky a svahů silnice,

−

odstraňování následků havárií, apod.

Při údržbě zeleně podél komunikace za provozu bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01. Bude
s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
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Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 – uliční
smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí zametacích vozů či specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z podobných staveb je možné počítat přibližně s 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a neúmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadu zeleně.
Následující tabulka uvádí seznam předpokládaných druhů odpadů, které budou ve fázi provozu vznikat.
Tabulka 8 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

Kategorie
odpadu
N, O

16 01 03

Pneumatiky

O

16 01 04

Autovraky

N

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

O

20 02 01

Biologicky rozložitelný odpad

O

20 03 02

Zemina a kameny

O

20 02 03

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

O

20 03 03

Uliční smetky

O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Shrnutí
Ve fázi výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady.
Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. Další odpady by měly vznikat jen
v malém množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat. Za provozu komunikace bude vznikat
minimální množství odpadů, většinou z údržby zeleně a čištění komunikace.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi dle § 39,
odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 100 kg nebezpečného nebo 100 t ostatního odpadu
zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady může původce
nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství i z hlediska
druhů odpadů neměly ohrozit životní prostředí.

B. III. 4. Hluk
Součástí dokumentace EIA je akustická studie (Příloha č. 1), která posuzuje vliv výstavby i provozu
předkládaného záměru na akustickou situaci v řešeném území. Podrobněji také navrhuje protihluková
opatření.
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Fáze výstavby
Ačkoliv pro rozšíření stávající komunikace není třeba zvyšovat zábor stavby a provádět významné zemní
práce, v průběhu realizace může dojít k hlučným činnostem v rámci úpravy středního dělícího pásu, výstavby
pasivních protihlukových opatření, nebo při pokládání nové obrusné vrstvy a frézování.
Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru bude v území zdrojem hluku automobilová doprava vedená po zkapacitněné
komunikaci a po okolní komunikační síti.
Podrobná akustická studie je jako samostatná příloha č. 1 součástí této dokumentace.

B. III. 5. Vibrace
Ve fázi výstavby mohou vznikat vibrace zejména při hutnění násypů a zemních pracích. Vibrace ve fázi
provozu mohou být způsobeny vlivem dopravy, při průjezdech lehkých i těžkých nákladních vozidel. Tento
negativní vliv působí zejména na statiku budov.
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kol vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném místě určují
intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje stav povrchu
vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického podloží, druhem
stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov od osy komunikace.
Ve skutečnosti jde však o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí komunikace. Pokud vibrace působí
ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje drnčením oken. Zdroji
infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance vznikající v jednotlivých
konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy, především těch, u kterých buzená
frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Negativní vliv vibrací na nejbližší obytnou zástavbu vlivem provozu na rozšířeném úseku SOKP 510 se
z hlediska vzdálenosti zástavby, intenzity a skladby dopravy na dané komunikaci a z hlediska stavu povrchu
vozovky nepředpokládá.

B. III. 6. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití zdrojů
radioaktivního, elektromagnetického či ionizujícího záření.
Na základě mapy radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM
ÚZEMÍ
C. I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
V této podkapitole předkládané dokumentace je proveden výčet nejzávažnějších environmentálních
charakteristik území dotčeného posuzovaným záměrem „SOKP 510 Satalice - Běchovice“.
Podkladem pro vytýčení nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území byly použity
vypracované odborné studie a posouzení: Akustická studie (EKOLA group, spol. s r. o., 2009), Rozptylová
studie (ECO-ENVI-CONSULT, 2009), Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy stavba 510
na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Počernický rybník) (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra
zdravotního a ekologického inženýrství, 2009), Hydrotechnická studie odtoku dešťových vod ze stavby 510
(Projekt IV, 2009).
Obecně, v souvislosti s dotčeným územím posuzovaného záměru „SOKP 510 Satalice - Běchovice“, je
možné vytýčit následující nejzávažnější environmentální charakteristiky:
•

akustická situace,

•

znečištění ovzduší,

•

kvalita povrchových vod.

C. I. 1 Počáteční akustická situace
Dne 2. 6. 2009 bylo provedeno ověřovací měření hluku z dopravy, jehož výsledky byly použity pro kalibraci
výpočtového modelu. Bylo provedeno jedno 24hodinové měření ve třech měřicích bodech. Současně s
měřením bylo provedeno sčítání dopravy na předmětných úsecích. Měřící místa byla vybrána následovně.

Měřicí
bod

Adresa

Popis

M1

Bryksova 5

Měřicí bod byl umístěn před fasádou obytného domu v 9. NP v lokalitě
Černý Most. Výška nad úrovní nivelety posuzované komunikace je cca 18
m a vzdálenost od SOKP je cca 365 metrů.
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M2

Hartenberská

Měřicí bod byl umístěn v prostoru mezi ulicemi Zábrodí a Hartenberská ve
výšce 3m nad terénem. Jeho vzdálenost od SOKP je cca 276 m.

M3

Vinice

Místo měření bylo umístěno na polní cestě severně od lokality Vinice, ve
výšce 3 metry nad terénem a ve vzdálenosti cca 121 m od SOKP.
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Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostředí jsou uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 9 Naměřené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

M1

52,3

M2

50,4

M3

53,6

V další tabulce jsou uvedeny naměřené vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku. Při porovnání
obou hodnot je zřejmé, že v posuzovaných bodech měření došlo ke shodě vypočtených a naměřených hladin
akustického tlaku A. Tento výsledek zaručuje výbornou přesnost matematického modelu vzhledem ke
skutečné akustické situaci in situ.
Tabulka 10 Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
Měřicí bod

Výsledek měření (dB)

Výsledek výpočtu (dB)

Odchylka (dB)

M1

52,3

51,5

0,8

M2

50,4

48,6

1,8

M3

53,6

53,6

0

Pro stávající akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A pohybují ve všech výpočtových bodech v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb.,
v platném znění pro starou hlukovou zátěž. V noční době bude docházet k překročení nebo k pohybu hladin
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hodnotícího ukazatele LAeq,T nad hygienický limit 60 dB pouze v bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a
v bodech 36 a 36a_2. NP v lokalitě Horní Počernice.

C. I. 2 Ovzduší
Klimatické a rozptylové podmínky
Zájmové území náleží dle biogeografického členění ČR do Českobrodského bioregionu 1.5 (Culek, 1996).
Podnebí náleží dle Quitta do teplé oblasti T2 s průměrnou roční teplotou kolem 9 °C. Celá oblast je
vystavena převládajícímu západnímu proudění a průměrné roční srážky se pohybují kolem 500 mm.
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice charakteristické pro danou
oblast. Větrná růžice byla zpracována ČHMÚ pro 5 tříd stability a pro 3 rychlosti větru. Základní parametry
této růžice jsou prezentovány v následující tabulce a v grafu generované programem SYMOS 97’ verze
2006.
Obrázek 8 Větrná růžice pro zájmovou oblast
STABILITNÍ RŮŽICE

RYCHLOSTNÍ RŮŽICE
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Kvalita ovzduší
Stávající stav ovzduší v území byl proto modelově řešen v rámci Rozptylové studie, která tvoří Přílohu č. 2
této dokumentace.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NOx je stanoven pro ochranu ekosystémů a vegetace ve výši 30
µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na měřicích stanicích AIM nesignalizuje možnost
překračování ročního imisního limitu v zájmovém území. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné
roční koncentrace pohybují na úrovni ročního imisního limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3. Hodnota
imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je stanovena na 200 µg.m-3. Měřené pozadí této
škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM nevylučuje překračování imisních limitů
z hlediska ročního aritmetického průměru, nejsou překračovány limitní koncentrace ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace pohybují průměrně
kolem 23 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné hodinové koncentrace SO2 je stanoven ve výši 350 µg.m-3. Hodnota imisního
limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace SO2 je stanovena na 125 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny
v zájmovém území na nejbližší stanici AIM nesignalizuje překračování 24hodinového ani hodinového
imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se nejvyšší příspěvky k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují v rozpětí 18 µg.m-3 až 45 µg.m-3 s průměrem kolem 27 µg.m-3.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je stanoven ve výši 40
µg.m-3. Hodnota imisního limitu pro průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanovena na 50 µg.m-3. Měřené pozadí této škodliviny v zájmovém území na nejbližší měřicí stanici AIM
nesignalizuje překračování imisních limitů z hlediska ročního respektive 24hodinového aritmetického
průměru. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace PM10 pohybují průměrně kolem
28 µg.m-3. Údaje o 24 hodinových aritmetických průměrech model ATEM pro rok 2008 neuvádí.
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Návrhový imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven ve
výši 25 µg.m-3. Imisní pozadí dle stanice AIM nesignalizuje překračování návrhového imisního limitu 25
µg.m-3.
Stávající platnou legislativou v oblasti ochrany ovzduší je stanovena hodnota imisního limitu z hlediska
maximálního denního klouzavého aritmetického průměru/8 hod 10 000 µg.m-3. Imisní pozadí dle nejbližší
stanice AIM se pohybuje kolem 800 µg.m-3. Model ATEM nespecifikuje imisní pozadí ve vztahu
k legislativně stanovenému imisnímu limitu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3. Nejbližší stanice AIM
nesignalizuje překročení imisního limitu. Dle modelu ATEM pro rok 2008 se průměrné roční koncentrace
benzenu pohybují průměrně kolem 0,5 µg.m-3.
Cílovým imisní limitem pro benzo(a)pyren z hlediska ročního aritmetického průměru je koncentrace
1 ng.m-3. Krátkodobý imisní limit není stanoven. Imisní pozadí dle stanice AIM č. 1653 se pohybuje kolem
1,4 ng.m-3, tedy nad stanoveným cílovým imisním limitem.

Shrnutí
Na základě uvedených hodnot je nutné lokalitu hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru
mohou být překračovány limity pro roční průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových
výpočtů mohou být překračovány i koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se
neočekává překračování imisních limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.

C. I. 3 Povrchové vody
Vyhodnocení kvality povrchových vod vychází ze Studie zhodnocení vlivu silničního okruhu kolem Prahy,
stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický rybník. Tato studie je součástí
dokumentace EIA (příloha č. 6).
Pro vyhodnocení kvality povrchových vod v zájmovém území byly provedeny odběry vod a sedimentů.
Odběry vod byly provedeny za deště i za bezdeštného počasí v následujících profilech:
•

Profil KV1 se nachází na Chvalce, cca 30 m východně od rychlostní komunikace,

•

Profil KV2 na Chvalce se nachází 20 a ž 30 m západně od posuzované komunikace,

•

Profil KV3 je lokalizován na Svépravickém potoce. Je 40-50 m nad propustkem pod komunikací
spojující D11 s R1,

•

Profil KV4 je cca 100 m západně od dálniční smyčky (R1 – D11),

•

Profil KV5 leží na Rokytce cca 1 km východně od pražského okruhu,

•

Profil KV6 je na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od pražského okruhu.

Odběr za deště
Na všech profilech toků byl zjištěn zhoršený chemický stav, a to bez ohledu na to, zda se profil nacházel pod
zaústěním dešťových vod z komunikace či nikoliv. Nadlimitně zvýšená konduktivita svědčící o vysokém
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zatížení ionty různých chemických škodlivin byla pozorována na Chvalce a Svépravickém potoce. Zatížení
toků živinami (dusíkem a fosforem) je zjevné z ukazatelů N-NH4+, N-NO3-, N-NO2-, celkový N a celkový P.
Zatížení organickými látkami (ukazatele CHSK a BSK5) je rovněž významné na většině sledovaných profilů.
Zatížení nerozpuštěnými látkami je vyšší na některých profilech Svépravického potoka a Rokytky.

Tabulka 11 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za deště

Další stanovovanou látkou byly toxické kovy ve vodě. Nebyla zaznamenána ani jedna hodnota převyšující
některý z limitů. Většina hodnot byla pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Koncentrace toxických kovů v sedimentech se ve všech sledovaných profilech pohybovaly v nadlimitních
hodnotách. Významné jsou koncentrace chromu a kadmia v sedimentech Chvalky a Rokytky, ale ještě
nebezpečnější jsou koncentrace mědi, niklu, olova, rtuti a zinku (převyšují dvě nebo dokonce všechny tři
srovnávací kritéria), a to na všech profilech.
Analýza specifických škodlivin, které významně souvisí s automobilovou dopravou, ukázala, že jejich
koncentrace ve vodě za deště nepřevyšují zvolená kritéria (s výjimkou jediné hodnoty – NEL na profilu KV5
- Rokytka, která je na hranici), často jsou pod mezí detekce použité analyzační techniky.
Co se týče specifických škodlivin, velmi významné je zatížení sedimentu sledovaných toků
polyaromatickými uhlovodíky.

Odběr za bezdeštného stavu
Na většině profilů, s výjimkou jednoho profilu na Chvalce, je opět zřejmé zatížení organickými látkami
(CHSK a BSK5) a živinami (N a P). Nejhorší situace je na obou profilech Rokytky na Svépravickém potoce.
Ve vodě tentokrát toxické kovy analyzovány nebyly. V sedimentech byly nebezpečné koncentrace všech
šesti hodnocených toxických kovů zjištěny v sedimentu obou profilů Rokytky. Kadmium, měď, rtuť a zinek
překračují všechny tři limity, chrom a olovo dva, nikl jeden. Dále je riziková koncentrace zinku, mědi a rtuti
v sedimentu profilu na Chvalce a koncentrace rtuti na obou profilech Svépravického potoka.
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PAU byly analyzovány v sedimentu v rizikových koncentracích i za bezdeštného stavu.
Tabulka 12 Základní chemické ukazatele kvality vody pro odběr za bezdeštného stavu

Závěr
Všechny sledované vodní toky jsou v současnosti výrazně ovlivněny lidskou činností. Výsledky chemických
analýz ukazují na špatný chemický stav toků. Na profilech pod zaústěním dešťových vod z komunikace není
zřejmé výrazné zhoršení za srážkové situace, znečištění přichází z horního toku, nebo se do toků v blízkosti
komunikace dostává plošným vsakem z okolí.
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C. II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
V této podkapitole předkládané dokumentace je provedena charakteristika stavu složek ŽP v dotčeném
území posuzovaného záměru, které budou pravděpodobně významně ovlivněny.
Podkladem bylo zejména Biologické hodnocení (EKOLA group, spol. s r. o., 2010), Hydrotechnická studie
odtoku dešťových vod ze stavby 510 (Projekt IV, s. r. o., 2009).
Předpokládá se, že v souvislosti s výstavbou posuzovaného záměru dojde k ovlivnění následujících složek
ŽP:
•

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

•

Významné krajinné prvky

•

Zvláště chráněná území, přírodní parky

•

NATURA 2000

•

Flóra

•

Fauna

•

Půda

•

Voda

•

Krajinný ráz

•

Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry

•

Horninové prostředí a přírodní zdroje

•

Území hustě obydlená, obyvatelstvo

•

Soulad s ÚP

•

Území historického a archeologického významu

•

Kulturní památky a hmotný majetek

C. II. 1 Územní systém ekologické stability
V zájmovém území posuzované stavby se nachází celá řada prvků ÚSES. Posuzovaný záměr se dostává do
střetu s několika z těchto prvků územního systému ekologické stability (viz mapka ÚSES, obrázek 11). Je
třeba poznamenat, že realizací záměru rozšíření předmětného úseku SOKP nedojde k téměř žádnému
dalšímu záboru půdy, tím pádem dojde tedy k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků
ÚSES. Soupis prvků ÚSES je řazen ve směru jih - sever posuzované stavby, od křižovatky úseku SOKP 510
se silnicí Českobrodská až po křižovatku Novopacká - Náchodská.
LBC 93 „Počernický rybník“
Umístění:

okolí Počernického rybníka, za křižovatkou Českobrodská x Pražský
okruh; zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

37,75 ha

Popis:

funkční lokální biocentrum, PP Počernický rybník a součást Přírodního
parku Klánovice – Čihadla
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poměrně rozlehlý rybník s navazujícími rákosinami a loukami; severně od
nádraží v Běchovicích drobný lesík; znehodnocen výstavbou mostu nad
rákosinami
Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 je v současné době v kontaktu s lokálním
biocentrem Počernický rybník (rovněž PP a územím PřP); rozšíření
posuzované stavby LBC neovlivní.

Návrh opatření:

žádné

NRBC 1 „Vidrholec“
Umístění:

Klánovický les a Xaverovský háj, zájmové území v k. ú. Dolní Počernice

Výměra:

410 ha

Funkčnost prvku:

funkční nadregionální biocentrum, v území leží rovněž PP Xaverovský háj,
je součástí PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biocentrum tvoří největší lesní celek v Praze - Klánovický les spolu se
sousedícím Xaverovským hájem. Jsou sem řazeny louky a pole směrem k
železniční trati Praha - Kolín a Xaverovské rybníky. Součástí je i lesní
golfové hřiště.

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec

Návrh opatření:

maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto
porostů v souvislosti s realizací rozšíření předmětného úseku SOKP
v žádném případě neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC

LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Umístění:

na opačné straně zájmové komunikace než NRBC Vidrholec, k. ú. Dolní
Počernice

Funkčnost prvku:

funkční lokální biokoridor

Popis:

převážně terestrický biokoridor spojující lokální biocentrum Vítkov
s nadregionálním biocentrem Vidrholec, v místech křížení s vodním tokem
Rokytka přítomny vodní tok a niva, v dotčeném území převážně polního
charakteru

Konflikt s trasou:

LBK Vítkov - Vidrholec se dostává do střetu se stavbou pouze na svém
východním okraji

Návrh opatření:

zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a
podpořit funkčnost stávajícího prvku ÚSES
vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto
prvku ÚSES
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LBK 407 „Svépravický potok II“
Umístění:

Svépravický potok mezi Svépravickým rybníkem a rybníkem Martiňák
procházející rozlehlou křižovatkou mezi silničním okruhem a dálnicí, k. ú.
Horní a Dolní Počernice

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biokoridor, součást PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

regulovaný tok bez kvalitního vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

LBK Svépravický potok II v současnosti prochází MÚK Olomoucká, která
bude významně přestavována

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká
zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod komunikací i se
všemi dotčenými rampami křižovatky

IP 408 „Chvalka“
Umístění:

úsek Chvalského potoka mezi Chvaly a rybníkem Martiňák, k. ú. Horní
Počernice a Černý Most

Funkčnost prvku:

nefunkční interakční prvek

Popis:

nevhodně regulovaný tok bez vegetačního doprovodu

Konflikt s trasou:

IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího
křížení nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).

Návrh opatření:

dále nezpevňovat koryto potoka
revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových porostů v místě
křížení s MÚK Olomoucká

LBC 64 „Chvaly“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětné komunikace

Výměra:

4,17 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum

Popis:

zemědělsky využívané plochy s absencí trvalých porostů

Konflikt s trasou:

stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně
podél tělesa komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření

RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, východně od předmětného úseku SOKP

Funkčnost prvku:

nefunkční regionální biokoridor, část v PřP Klánovice – Čihadla

Popis:

biokoridor propojující regionální biocentrum
s nadregionálním biocentrem Vidrholec

Vinořská

území je znehodnoceno absencí trvalých porostů na většině trasy
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Konflikt s trasou:

stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

Návrh opatření:

podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících
částí formou rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných
vegetačních úprav na náspech tělesa silnice
neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK

LBC 64 „Chvalský lom“
Umístění:

v k.ú. Horní Počernice, SV od křižovatky Novopacká x Náchodská

Výměra:

3,08 ha

Funkčnost prvku:

nefunkční lokální biocentrum, část PP Chvalský lom

Popis:

opuštěný lom mezi železniční tratí a silnicí s převahou skalních a stepních
lokalit, lom znehodnocen výskytem náletových dřevin

Konflikt s trasou:

stávající úsek silničního okruhu vede blízkosti LBC Chvalský lom

Návrh opatření:

není třeba navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
vzhledem ke vzdálenosti prvku ÚSES od zájmové lokality
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Obrázek 9 Mapka územních systémů ekologické stability v zájmovém území

LBC Chvalský lom

RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec

LBC Chvaly
IP Chvalka

LBK Vítkov - Vidrholec

LBK Svépravický potok II

NRBC Vidrholec

LBC Počernický rybník
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C. II. 2 Významné krajinné prvky
Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park.

C. II. 3 Zvláště chráněná území, přírodní parky, památné stromy
Z hlediska ochrany přírody se v okolí plánované stavby nachází níže uvedená zvláště chráněná území
(rovněž viz obr. č. 9). Některá zvláště chráněná území budou plánovaným záměrem dotčena. Vlastní
zájmové území se nachází asi ze dvou třetin přímo na území Přírodního parku Klánovice - Čihadla.
K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění rovněž nedojde.
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Obrázek 10 Zvláště chráněná území a přírodní parky v zájmové lokalitě

Přírodní památka Počernický rybník
Významný biotop vodní a mokřadní vegetace. Významné útočiště a hnízdiště mnoha druhů vodních a
bahenních ptáků. Území přírodní památky je tvořeno břidlicemi, prachovci, droby a pískovci vinických až
kosovských vrstev svrchního ordoviku. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty,
přecházejícími do porostů vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V
litorálu rybníka jsou vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních
rostlin se tu nachází např. šejdarka bahenní.
Pobřežní a mokřadní vegetace je významná především pro její využívání jako hnízdiště ptactva i jako
odpočinková lokalita na tahu a v zimním období. Z hnízdících ptáků můžeme zaregistrovat např. potápky
roháče, kachny divoké, lysky černé, slípky zelenonohé, moudivláčka lužního, rákosníka obecného či strnada
rákosního. Z táhnoucích ptáků můžeme při troše štěstí zahlédnout i orlovce říčního, kormorána velkého nebo
lžičáka pestrého.
Běžně se v území vyskytuje skokan zelený a hnědý, ropucha obecná a z měkkýšů pak škeble rybničná,
okružák Anisus vortex či bahenka Viviparus contectus.
Výměra:

41,76 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

přemostění

Návrh opatření:

vzhledem k tomu, že nebude zvětšována šířka mostního tělesa a nebude tak
zasahováno do Počernického rybníka, není nutné navrhovat speciální opatření na
ochranu této přírodní památky

Přírodní památka Xaverovský háj
Hlavním motivem vyhlášení přírodní památky je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava,
biková doubrava a bezkolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou
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ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan
ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza a lípa
malolistá. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Celková výměra:

97,23 ha

Vyhlášení:

1982

Konflikt se záměrem:

stávající úsek SOKP 510 prochází východní částí tohoto zvláště chráněného
území

Návrh opatření:

rozšíření komunikace nebude na úkor stávajícího lesa, opatření tedy není
třeba

Přírodní památka Chvalský lom
Důvodem pro vyhlášení této přírodní památky byla snaha ochránit opěrný geologický profil v peruckém a
korycanském souvrství odkrytý ve zdejším opuštěném lomu u silnice. Je zde dobře patrný přechod mezi
geologickými obdobími křídy a cenomanu. Lom představuje ideální prostor pro studium litologického
vývoje cenomanské sedimentace. Vegetace je silně ovlivněna činností člověka. Vyskytují se nevyhraněná
společenstva s prvky teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, kozalec ladní, lilek
černý, měrnice černá, jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem
břízy bělokoré, osikou obecnou, vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a
hlohem jednoblizným.
Celková výměra:

2,02 ha

Vyhlášení:

1988

Konflikt se záměrem:

Posuzovaný záměr se nachází v ochranném pásmu této přírodní památk y.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že nebude rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou,
nebude třeba navrhovat speciální opatření na jeho ochranu.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Přírodní park Klánovice-Čihadla je největším přírodním parkem v Praze. Na jeho území se rozkládá
významná plocha lesů a zahrnuje také menší chráněná území PR Klánovický les - Cyrilov a V Pískovně, PP
Počernický rybník a Xaverovský háj a památné stromy (duby letní) v Klánovicích, Dolních Počernicích, na
návsi v Hostavicích a ve Farské ulici. Východní část přírodního parku tvoří rozlehlý komplex Klánovických
lesů s relikty několika zaniklých středověkých vesnic a na něj navazující Xaverovský háj. Osou východní
části je Rokytka s řadou rybníků (Počernický, Kyjský), na severu zahrnuje Svépravické rybníky.
Charakterem jde o značně nesourodé území. Kromě lesních porostů se zde nalézá řada velmi cenných
mokřadních lokalit (vesměs dosud nechráněných - některé z nich jsou však navrženy k zařazení do soustavy
evropsky významných lokalit Natura 2000). Tento přírodní park zahrnuje zřejmě ze všech pražských
přírodních parků největší podíl zastavěných území.
Celková výměra:

2222,8 ha

Konflikt se záměrem:

Asi dvě třetiny zájmového území leží přímo na území přírodního parku.

Návrh opatření:

Vzhledem k tomu, že zájmová komunikace bude rozšiřována v již existující
stopě, a to na úkor středního dělícího pásu a zpevněných krajnic, není třeba
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realizovat jiná opatření než ta, která byla jmenována u jednotlivých prvků
ÚSES vyskytujících se na území parku
Dále je třeba dodržovat obecné zásady na ochranu přírodního prostředí
jmenovaná zejména v kapitole D. IV.

C. II. 4 NATURA 2000
Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (Odboru ochrany prostředí) ze dne 18. 8. 2008 (č. j. S – MHMP –
488682/2008/1/OOP/VI/) nemůže mít uvedený záměr významný vliv na evropsky významné lokality ani
ptačí oblasti.

C. II. 5 Flóra
Řešený záměr se nalézá v Českobrodském bioregionu 1.5 , který zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny (Culek, 1996). Bioregion je dnes z naprosté většiny
intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde, právě v našem zájmovém území, zachovaly unikátní
komplexy přirozených, částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec).
Podle fytogeografického členění je hodnocené území součástí českého termofytika, přibližně polovina území
– jižní část – náleží fytogeografickému okresu 10b Pražská kotlina, severní část náleží do fytogeografického
okresu 10a Jenštejnská tabule.
Dle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová, 1998) představují na většině zájmového území
potenciální přirozenou vegetaci lipové doubravy (Tilio – betuletum), pouze v malé míře na severu lokality
pak černýšové dubohabřiny (Melampyro nemorosi – Carpinetum).

Aktuální vegetace
V zájmovém území byl v červnu a červenci roku 2008, v dubnu a v květnu roku 2009 a v dubnu roku 2010
proveden botanický průzkum se zaměřením na stávající přírodě blízké lokality (již většinou nějakým
způsobem chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění).
Botanický průzkum byl proveden v následujících lokalitách:
Lokalita A – PP Chvalský lom
Lokalita B – LBC Chvaly a RBK Vinořská bažantnice – Vidrholec
Lokalita C – potok Chvalka (v místě křížení s komunikací)
Lokalita D – Svépravický potok (v místě křížení s komunikací)
Lokalita E – PP Xaverovský háj a LBK Vítkov – Vidrholec
Lokalita F – PP Počernický rybník

Lokalita A – důvodem ochrany přírodní památky Chvalský lom je zachovaný opěrný geologický profil, u
kterého je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu. Z hlediska vegetace je toto
území silně antropogenně ovlivněno. Vyskytují se zde hlavně nevyhraněná společenstva s prvky
teplomilnými, ruderálními i kulturními - mateřídouška panonská, pelyněk ladní, lilek černý, měrnice černá,
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jestřábník savojský, podběl obecný, hvozdík kartouzek. Z a V část je porostlá náletem břízy bělokoré, osikou
obecnou či vrbou obecnou a bohatým keřovým patrem s bezem černým, růží šípkovou a hlohem.
Obrázek 11 PP Chvalský lom

Obrázek 12 Pohled směrem na Chvaly a Vinořskou bažantnici

Lokalita B – oblasti podél stávajícího úseku SOKP 510 v blízkosti nefunkčního lokálního biokoridoru
Chvaly a nefunkčního lokálního biocentra Vinořská bažantnice lze z botanického hlediska označit za
ruderální, člověkem silně ovlivněné stanoviště.
Lokalita C, D – vegetaci podél vodních toků je nutno v souvislosti s plánovaným záměrem rovněž zmínit.
Jedná se o drobnější vodní toky (Chvalka, Svépravický potok), které v našem případě nedoprovází typická
vegetace zastoupená ve stromovém patře topolem, vrbou, olší a jasanem, neboť koryta obou toků jsou silně
meliorována.
Obrázek 13 Koryto potoka Chvalka

Obrázek 14 Koryto Svépravického potoka pod křižovatkovou větví

Lokalita E – vegetace lesních společenstev se v území plánované přestavby vyskytuje především v oblasti
PP Xaverovský háj. Jedná se zároveň o nadregionální biocentrum Vidrholec, tvořící vůbec největší lesní
celek v Praze. Prioritní je zde ochrana dubového lesa v několika typech (lipová, biková a bezkolencová
doubrava), s význačnými starými stromy.
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Obrázek 15 Rokytka ústící do rybníka pod mostem v Běchovicích

Obrázek 16 Pohled na Počernický rybník

Lokalita F – z botanického hlediska lze okolí Počernického rybníka charakterizovat přítomností běžné vodní
a mokřadní vegetace. Mělké břehy rybníku jsou lemovány rákosovými porosty, přecházejícími do porostů
vysokých ostřic s dominantní ostřicí dvouřadou, ostřicí kalužní a ostřicí říznou. V litorálu rybníka jsou
vysoké porosty rákosu obecného, chrastice rákosovité a orobince úzkolistého. Z vodních rostlin se tu nachází
např. šejdarka bahenní.
V následující tabulce je uveden výčet druhů dřevin a bylin zjištěných během průzkumů na jednotlivých
lokalitách zájmového území.
Tabulka 13 Seznam zjištěným druhů dřevin a bylin v zájmovém území
Druh (latinsky/ česky)

F
Dřeviny

Acer platanoides

javor mléč

x

x

Acer pseudoplatanus

javor klen

x

Aesculus hippocastanum

jírovec maďal

x

x

Betula pendula

bříza bělokorá

x

x

Cornus alba

svída bílá

Cornus sanguinea

svída krvavá

Corylus avellana

líska obecná

x

Crataegus sp.

hloh

x

Fraxinus excelsior

jasan ztepilý

x

Juglans regia

ořešák královský

x

Larix decidua

modřín opadavý

Malus sp.

jabloň

Picea pungens

smrk pichlavý

x

Pinus sylvestris

borovice lesní

x

Populus nigra

borovice černá

Populus tremula

topol osika

x

Prunus avium

třešeň ptačí

x

Prunus insititia

slivoň obecná

Prunus spinosa

trnka obecná

Pyrus communis

hrušeň obecná

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x
61

x

x

x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Druh (latinsky/ česky)

F

Quercus petraea

dub zimní

x

x

Quercus rubra

dub letní

Pyracantha coccinea

hlohyně šarlatová

x

Ribes uva-crispa

srstka angrešt

x

Robinia pseudoacacia

trnovník akát

x

x

Rosa canina

růže šípková

x

x

x

Sambucus nigra

bez černý

x

x

x

Salix caprea

vrba jíva

x

x

Salix cinerea

vrba popelavá

x

x

Sorbus aucuparia

jeřáb ptačí

Symphoricarpos albus

pámelník bílý

x

Syringa vulgaris

šeřík obecný

x

Taxus baccata

tis červený

x

Tilia cordata

lípa srdčitá

Tilia platyphyllos

lípa velkolistá

x

Ulmus glabra

jilm drsný

x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

Bylinné patro
Aegopodium podagraria

bršlice kozí noha

x

Agrimonia eupatoria

řepík lékařský

x

x

Agrostis capillaris

psineček rozkladitý

Achillea millefolium

řebříček obecný

x

Alchemilla vulgaris

kontryhel obecný

x

Alliaria petiolata

česnáček lékařský

x

Anthemis arvensis

rmen rolní

Anthoxanthum odoratum

tomka vonná

Anthriscus sylvestris

kerblík lesní

Arctium tomentosum

lopuch plstnatý

Arenaria serpyllifolia

písečnice douškolistá

x

Armoracia rusticana

křen selský

x

Arrhenatherum elatius

ovsík vyvýšený

x

Artemisia campestis

pelyněk ladní

x

Artemisia vulgaris

pelyněk černobýl

x

Astragalus glycyphyllos

kozinec sladkolistý

x

Atriplex hastata

lebeda hrálovitá

x

Atriplex sagittata

lebeda lesklá

x

Ballota nigra

měrnice černá

x

Bellis perennis

sedmikráska obecná

x

Brachypodium pinnatum

válečka prápořitá

Brassica napus

brukev řepka

Bromus sterilis

sveřep jalový

x

x

Calamagrostis epigejos

třtina křovištní

x

x

Calystegia sepium

opletník plotní

Capsella bursa- pastoris

kokoška pastuší tobolka

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Carex disticha

ostřice dvouřadá

x

Carex nigra

ostřice obecná

x

Centaurium erythraea

zeměžluč okolíkatá

Cerastium arvense

rožec rolní

Cerastium holosteoides

rožec obecný

Cichorium intybus

čekanka obecná

Cirsium arvense

pcháč oset

x

x

Cirsium vulgare

pcháč obecný

x

x

Convolvulvus arvensis

svlačec rolní

x

x

Conyza canadensis

turanka kanadská

Coronilla varia

čičorka pestrá

Crepis biennis

škarda dvouletá

Dactylis glomerata

srha říznačka

Daucus carota

mrkev obecná

Dianthus carthusianorum

hvozdík kartouzek

Dipsacus fullonum

štětka planá

Dryopteris filix-mas

kapraď samec

x

Echinops sphaerocephalus

bělotrn kulatohlavý

x

Echium vulgare

hadinec obecný

x

Elytrigia repens

pýr plazivý

x

x

Epilobium angustifolium

vrbovka úzkolistá

x

x

Epilobium hirsutum

vrbovka chlupatá

Equisetum arvense

přeslička rolní

Erigeron annuus

turan roční

Euphorbia cyparissias

pryšec chvojka

Euphorbia helioscopia

pryšec kolovratec

Falcaria vulgaris

srpek obecný

x

x

Festuca pratensis

kostřava luční

x

x

Ficaria verna subsp.bulbifera

orsej jarní

Fragaria vesca

jahodník obecný

Fragaria viridis

jahodník trávnice

x

Fumaria officinalis

zemědým lékařský

x

Galinsoga parviflora

pěťour malokvětý

x

Galium album

svízel bílý

x

Galium aparine

svízel přítula

x

Galium mollugo

svízel povázka

x

Geranium pratense

kakost luční

Geranium pusillum

kakost maličký

Geranium robertianum

kakost smrdutý

x

Geum urbanum

kuklík městský

x

Glechoma hederacea

popenec obecný

x

Hedera helix

břečťan popínavý

x

Heracleum sphondylium

bolševník obecný

x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x

x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Holcus lanatus

medyněk vlnatý

x

Humulus lupulus

chmel otáčivý

Hieracium sp.

jestřábník

Hieracium cymosum

jestřábník vrcholičnatý

Hieracium sabaudum

jestřábník savojský

x

Hypericum perforatum

třezalka tečkovaná

x

Hypochoeris radicata

prasetník kořenatý

Chelidonium majus

vlašťovičník větší

x

Impatiens parviflora

netýkavka malokvětá

x

Lactuca serriola

locika kompasová

Lamium album

hluchavka bílá

Lamium maculatum

hluchavka skvrnitá

Lamium purpureum

hluchavka nachová

Lapsana communis

kapustka obecná

Lathyrus pratensis

hrachor luční

Lathyrus tuberosus

hrachor hlíznatý

Leucanthemum vulgare

kopretina bílá

Lolium perene

jílek vytrvalý

Lotus corniculatus

štírovník růžkatý

x

Lysimachia nummularia

vrbina penízková

x

Medicago lupulina

tolice dětelová

x

Medicago sativa

tolice setá (vojtěška)

x

Melilotus albus

komonice bílá

Melilotus officinalis

komonice lékařská

Microrrhinum minus

hledíček menší

Mycelis muralis

mléčka/locika zední

Myosotis palustris

pomněnka bahenní

x

Myosotis stricta

pomněnka drobnokvětá

x

Persicaria lapathifolia

rdesno blešník

x

Phalaris arundinacea

chrastice rákosovitá

Phleum pratense

bojínek luční

x

Phragmites australis

rákos obecný

x

Pimpinella saxifraga

bedrník obecný

x

Plantago lanceolata

jitrocel kopinatý

x

Plantago major

jitrocel větší

x

x

Poa annua

lipnice roční

x

x

Poa nemoralis

lipnice hajní

Poa palustris

lipnice bahenní

Polygonum aviculare

truskavec ptačí

Potentilla anserina

mochna husí

Potentilla argentea

mochna stříbrná

x

x

Potentilla reptans

mochna plazivá

x

x

Prunella vulgaris

černohlávek obecný

x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x
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Druh (latinsky/ česky)

F

Pulmonaria officinalis

plicník lékařský

x

Ranunculus bulbosus

pryskyřník hlíznatý

Reynoutria japonica

křídlatka japonská

Rhaphanus rhaphanistrum

ředkev ohnice

Rubus sp.

ostružiník

x

Rumex acetosella

šťovík menší

x

Rumex crispus

šťovík kadeřavý

x

Rumex obtusifolius

šťovík tupolistý

Sempervivum tectorum

netřesk střešní

Saponaria officinalis

mydlice lékařská

Senecio jacobaea

starček přímětník

Silene (alba) latifolia

silenka širolistá

Solanum nigrum

lilek černý

Solidago canadensis

zlatobýl kanadský

Stellaria media

ptačinec prostřední

x

Stellaria graminea

ptačinec trávovitý

x

Tanacetum vulgare

vratič obecný

Taraxacum sect. Ruderalia

pampeliška

x

Thymus sp.

mateřídouška

x

Thlaspi arvense

penízek rolní

Trifolium campestre

jetel ladní

Trifolium dubium

jetel pochybný

x

x

x

Trifolium pratense

jetel luční

x

x

x

Trifolium repens

jetel plazivý

x

x

x

Tripleurospermum inodorum

heřmánkovec nevonný

x

Tussilago farfara

podběl obecný

x

Typha latifolia

orobinec širolistý

Urtica dioica

kopřiva dvoudomá

x

x

Valeriana officinalis

kozlík lékařský

x

x

Verbascum densiflorum

divizna velkokvětá

x

Veronica hederifolia

rozrazil břečťanolistý

x

Veronica chamaedrys

rozrazil rezekvítek

Vicia sp.

vikev

x

Vicia cracca

vikev ptačí

x

Vicia sativa

vikev setá

Vinca major

barvínek větší

x

Viola odorata

violka vonná

x

Viola tricolor

violka trojbarevná

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

65

x

x

x

x

x
x

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Shrnutí
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).

C. II. 6 Fauna
Zájmové území se nachází v Českobrodském bioregionu 1.5. Fauna bioregionu je hercynská, poměrně silně
ochuzená, se západními vlivy (ježek západní, ropucha krátkonohá). Převládá zde s výjimkami otevřená
kulturní step (havran polní), v níž jsou obsaženy nepatrné zbytky xerotermních společenstev. Do lesnatých
stanovišť v mělkých údolích proniká např. moudivláček lužní. Vodní toky tohoto bioregionu mají charakter
potoků a menších říček, náleží do pstruhového, na dolních tocích lipanového pásma. V naší zájmové oblasti
jsou zastoupeny rovněž stojaté vody rybníků a malých nádrží se svou typickou faunou.
Zoologické průzkumy byly provedeny v roce 2008 (jarní a letní aspekt) a dále i v roce 2009 (jarní a letní
aspekt) a v roce 2010 (jarní aspekt). V roce 2008 proběhl zoologický průzkum ve třech vybraných lokalitách:
Počernický rybník, Xaverovský háj a Chvalský lom. V roce 2009 byl zoologický průzkum proveden
v následujících lokalitách: Počernický rybník, agrocenózy v okolí posuzované stavby, přilehlá zástavba MČ
Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. Průzkum v roce 2010 byl proveden hlavně v blízkosti
posuzovaného záměru (krajnice, náspy, prostor pod podjezdem).
Zoologický průzkum Počernického rybníka byl zaměřen na některé bioindikační skupiny hmyzu, zejména
na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum
byl prováděn individuální metodou sběru pomocí exhaustoru, vyšlapáváním mokrých míst resp.
pozorováním. Průzkum byl v roce 2008 zahájen 11. 8. a 25. 8. 2008 byl ukončen. V roce 2009 byl průzkum
zahájen 13. 4. a 3. 5. byl ukončen. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním pomocí dalekohledu, tak i
podle zpěvu. Zástupci ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno v roce 2008 celkem 66 druhů živočichů, z toho 55 druhů bezobratlých a 11 druhů
obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (9 druhů střevlíkovitých a 2 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (15 druhů střevlíkovitých a 3 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly tři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3 a ledňáček říční (Alcedo atthis) §2. Z hmyzu byly nalezeny dva
pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
V roce 2009 bylo na lokalitě zjištěno celkem 98 druhů živočichů, z toho 78 druhů bezobratlých a 20
druhů obratlovců. Převládají běžné druhy, eurytopní (14 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých) a
adaptibilní (19 druhů střevlíkovitých a 4 druhy drabčíkovitých), nebyl zjištěn žádný reliktní druh. Zjištěny
byly čtyři zvláště chráněné druhy živočichů: skokan zelený synklepton (Rana esculenta) §2, užovka
obojková (Natrix natrix) §3, ledňáček říční (Alcedo atthis) §2 a chřástal vodní (Rallus aquaticus) §2.
Z hmyzu byly nalezeny dva pozoruhodnější druhy střevlíků Odacantha melanura a Leistus terminatus.
Tato lokalita, jak je vidět z výsledků zoologického průzkumu, není ovlivňována dálnicí, která je zde již
několik let v provozu.
Na lokalitě Xaverovský háj byl zoologický průzkum proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), resp. drabčíkovité
(Staphylinidae) a z obratlovců na ptáky (Aves). Entomologický průzkum byl prováděn individuální metodou
sběru pod mechem a dřevem, resp. pozorováním. Průzkum byl na této lokalitě zahájen ještě v jarním aspektu
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roku 2008. Na lokalitě byly zakopány zemní pasti pro zkoumání druhů žijících na půdním povrchu plněných
konzervační tekutinou – vinným octem. Pasti byly umístěny v okruhu asi 80 m tak, aby zachytily co
nejpestřejší paletu biotopů. Ptáci byli zjišťováni jak přímým pozorováním, tak i podle zpěvu. Zástupci
ostatních skupin obratlovců - plazi a savci byli zastiženi jen ojediněle.
Na lokalitě bylo zjištěno 51 druhů živočichů, z toho 48 druhů bezobratlých a 3 druhy obratlovců. Převládají
běžné druhy s širokou ekologickou valencí, eurytopní – 4 druhy z čeledi střevlíkovitých (Carabidae) a 6
druhů z čeledi drabčíkovitých (Staphylinidae) a adaptibilní - 5 druhů z čeledi střevlíkovitých a 4 druhy
z čeledi drabčíkovitých; zjištěny dva reliktní druhy drabčíků, Ocypus brunnipes a Tasgius pedator. Celkem
3 druhy jsou zvláště chráněné, s různou vazbou na lokalitu ať již potravní či pobytovou. Pro Prahu je
pozoruhodný výskyt zvláště chráněné, silně ohrožené ještěrky obecné (Lacerta agilis) §2 a nepříliš vzácný
druh střevlíčka – prskavce většího (Brachinus crepitans) §3. Mravence r. Formica §3 se nepodařilo určit
do druhu, nepodařilo se najít ani jeho hnízdo. Jedná se nejspíše o jeden z druhů r. Formica, které si nestaví
hnízdo. Přes možné ovlivnění silničním okruhem – stavbou 510 průzkum naznačil přírodní zachovalost
lokality.
Zoologický průzkum Chvalského lomu byl proveden pouze v roce 2008. Byl zaměřen na některé
bioindikační skupiny hmyzu, zejména na střevlíkovité brouky (Coleoptera, Carabidae), na rovnokřídlé
(Orthoptera) a měkkýše (Mollusca), z obratlovců na ptáky (Aves). Již v červnu roku 2008 zde proběhl
základní orientační průzkum použitelnými metodami – pozorováním, smýkáním, resp. sklepáváním,
individuálním sběrem pod kameny a dřevem. Na lokalitě byla dále použita metoda zemních pastí pro
zkoumání druhů žijících na půdním povrchu.
V lomu bylo zjištěno 54 živočichů, z toho 42 bezobratlých a 12 druhů obratlovců. Převládají běžné druhy
eurytopní (4 druhy střevlíkovitých a 1 druh drabčíkovitých) a adaptibilní (1 druh drabčíkovitých), nebyl
zjištěn žádný reliktní druh.
Z průzkumu vyplynuly následující skutečnosti. Vyskytuje se zde 6 zvláště chráněných druhů živočichů
chráněných podle vyhlášky č. 395/ 1992, v platném znění v návaznosti na zákon o ochraně přírody a krajiny
č. 114/1992 v jeho novelizovaném znění. V kategorii ohrožených druhů zde žije zlatohlávek Oxythyrea
funesta, čmelák skalní (Bombus lapidarius), čmelák zemní (Bombus terestris), mravenec travní
(Formica pratensis), dále silně ohrožené druhy ještěrka obecná (Lacerta agilis) a koroptev polní (Perdix
perdix). Pozoruhodné jsou některé teplomilné druhy jako je kobylka Platycleis albopunctata, dále
zlatohlávek Oxythyrea funesta, ten se však expansivně šíří, takže ztrácí hodnotu indikátoru zachovalosti
přírodního prostředí. Vzhledem k tomu, že je Chvalský lom odcloněn od stavby 510 Pražského okruhu asi 50
m širokou clonou lesa a náspem nedá se očekávat ovlivnění posuzovanou stavbou.
V roce 2009 a 2010 byl zoologický průzkum proveden i v antropogenně ovlivněných plochách. Jednalo se o
okraje posuzované komunikace, příkopy, okraje biotopů sousedících se silnicí, agrocenózy v okolí
posuzované stavby a přilehlou zástavbu MČ Praha Horní Počernice a MČ Praha Běchovice. V roce 2009
bylo na těchto lokalitách zjištěno celkem 63 druhů živočichů. V tomto roce se jednalo o 85 druhů živočichů.
V roce 2009 byly v krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se silnicí zjištěny jen ty
nejběžnější druhy hmyzu. Překvapivě hojně se vyskytují měkkýši (pouze běžné druhy). Ekologické
hodnocení druhů půdního povrchu prokázalo, že převládají druhy eurytopní, vzácnější jsou adaptabilní
druhy. Reliktní druhy byly zjištěny pouze dva (Ocypus brunnipes, Bisnius scribae). Jejich přítomnost je zde
dána potravní nabídkou (kompost), nikoliv zachovalým prostředím. Jinak převládají druhy, které nemají
žádné zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí. Jedná se o druhy původně vázané na nestabilní,
měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou
krajinu.
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Byly zjištěny tři zvláště chráněné druhy bezobratlých v kategorii ohrožených. Jedná se o téměř
všudypřítomné čmeláky – čmeláka skalního (Bombus lapidarius) §3 a čmeláka zemního (Bombus terrestris)
§3, kteří na květech získávali potravu, jejich hnízda nebyla nalezena. Ze zemních pastí u viaduktu byla
zaznamenána přítomnost zvláště chráněného mravence Formica truncorum §3. Jedná se o druh, který si
nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt jen velice obtížně. Zvláště chráněné druhy ptáků nebudou
stavbou dotčeni (rorýs obecný hnízdí na výškových budovách, moták pochop nejčastěji v rákosí rybníků,
výjimečně může zahnízdit v obilném poli, tedy vždy mimo předpokládanou trasu posuzovaného záměru).
V roce 2010 bylo při průzkumu v antropogenně ovlivněných plochách v trase záměru a v jeho blízkém okolí
nalezeno celkem 85 druhů živočichů. V krajnici vozovky, včetně příkopů a okrajů biotopů sousedících se
silnicí byly zjištěny jen ty nejběžnější druhy hmyzu. Ekologické hodnocení druhů půdního povrchu
prokázalo, že převládají druhy eurytopní (9 druhů čeledi Carabidae a 6 druhů čeledi Staphylinidae),
vzácnější jsou adaptibilní druhy (5 druhů čeledi Carabidae a 2 druhy čeledi Staphylinidae), reliktní druhy
nebyly zjištěny. Převládají běžné druhy které nemají zvláštní nároky na charakter a kvalitu prostředí, druhy
původně vázané na přirozené nestabilní, měnící se stanoviště, stejně jako druhy, které obývají silně
antropogenně ovlivněnou, tedy poškozenou krajinu.
Přesto bylo zaznamenáno 5 zvláště chráněných druhů bezobratlých většinou v kategorii ohrožených. Jedná
se o svižníka polního (Cicindela campestris), který byl nalezen na okraji louky poblíž viaduktu. V případě
tohoto druhu se jedná o slabou populaci (nalezen pouze 1 exemplář).
Dalším je čmelák zemní (Bombus terrestris), pozorovaný na květech při získávání potravy. Jeho hnízdo
nebylo nalezeno. V zemních pastech byla zjištěna přítomnost zvláště chráněného mravence Formica fusca.
Jedná se o druh který si nestaví kupu, takže jeho hnízdo v zemi lze nalézt spíše jen náhodou.
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) a koroptev polní (Perdix perdix) nebudou posuzovanou stavbou
dotčeny.
Shrnutí
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
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C. II. 7 Půda
Dominantním půdním typem Pražské plošiny na pravém břehu řeky Vltavy jsou hnědé půdy (místy
s ostrůvky hnědozemí) na paleozoických břidlicích, které na severu přecházejí úzkým pásem hnědozemě ve
velmi úrodné černozemně na spraších Českobrodské tabule. Ve vlhčích oblastech přecházejí hnědé půdy
v oglejené hnědé půdy, oglejené podzoly až glejové půdy.
V zájmovém území se vyskytují hnědozemě (typické, černozemní) včetně slabě oglejených forem na
spraších, jsou středně těžké s těžší spodinou, s příznivým vodním režimem.
Dotčené pozemky patří do kategorie zemědělského půdního fondu i k pozemkům určeným k plnění funkce
lesa. Dle výpisu z Katastru nemovitostí jsou ostatní pozemky zařazeny jako druh ostatní plocha a vodní
plocha.

C. II. 8 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Z geomorfologického hlediska je širší zájmové území zajímavé tím, že jeho severní částí probíhá hranice
dvou odlišných subprovincií Hercynského systému České Vysočiny – Poberounské soustavy a České tabule.
První výše zmiňovaná subprovincie ovšem zaujímá většinu zájmového území, a to především její jižní a
střední část.
Zájmové území SOKP 510 Satalice – Běchovice spadá tedy do dvou odlišných geomorfologických oblastí:
I)
Subprovincie: Poberounská soustava
Oblast:

Brdská

Celek:

Pražská plošina

Podcelek:

Říčanská plošina

Okrsek:

Úvalská plošina

Na Pražské plošině, severovýchodním okrajovém geomorfologickém celku Brdské oblasti, se nachází
převážná část území Prahy (přibližně 85 %). Charakteristickým tvarem reliéfu jsou zde rozsáhlé plochy
zarovnaných povrchů plošinného až velmi mírně ukloněného reliéfu, do něhož se hluboce zařezává údolí
Vltavy a přítoků.
Geomorfologický podcelek Říčanská plošina zaujímá j. a v. část Pražské plošiny o rozloze 572 km2. Střední
výška povrchu je v této oblasti 295,2 m n.m. Reliéf Říčanské plošiny představuje z velké části odkryté
podloží svrchnokřídových souvrství – staropaleozoické a proterozoické horniny. Strukturními prvky reliéfu
jsou v sv. části území křemencové hřbety, na JZ vápencové hřbítky. Podle geomorfologických poměrů se
Říčanská plošina člení na čtyři okrsky, z nichž v našem zájmovém území se nachází Úvalská plošina. Tato
plošina ležící ve střední a severovýchodní části Říčanské plošiny se vyznačuje středně rozčleněným
pahorkatinným erozně denudačním povrchem na staropaleozoických horninách s denudačními zbytky
svrchnokřídových sedimentů s maximálními výškami mírně nad vrstevnicí 300 m. Reliéf místy výrazně
zpestřují suky a strukturní hřbety (při toku Rokytky).
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II)
Subprovincie: Česká tabule
Oblast:

Středočeská tabule

Celek:

Středolabská tabule

Podcelek:

Českobrodská tabule

Okrsek:

Čakovická tabule

Povrchové tvary České tabule jsou výsledkem mladotřetihorních a kvartérních denudačních, erozních a
akumulačních procesů, jejichž konečným produktem je vznik stupňovitých strukturních plošin a říčních
teras, kaňonovitých i mělkých úvalovitých údolí erozního i akumulačního charakteru. Původně jednotná
tabule (sedimenty svrchní křídy, uložené většinou téměř horizontálně v ploché synklinále s osou od
SZ k JV) byla saxonskými tektonickými pohyby rozlámána na řadu ker, které byly navzájem posunuty
do různých výškových poloh. Členitost reliéfu místy zdůrazňují i řídce rozptýlené výrazné vulkanické
suky. Vzhledem k různému stupni rozčlenění reliéfu lze území České tabule rozlišit na pahorkatiny,
tabule a kotliny.
Čakovická tabule s celistvým nepatrně rozčleněným reliéfem výše položených strukturních plošin na
křídových horninách z nejstaršího kvartéru (popř. z konce neogénu) patří prakticky celá k povodí středního
Labe. Jejich nejvyšší místa (ve výškách 285 – 290 m n.m.) na JZ při styku se Zdibskou plošinou (v PrazeProseku) leží až 115 m nad hladinou blízko tekoucí Vltavy a 125 m nad hladinou vzdálenějšího Labe.
Geologické poměry
V zájmové oblasti na území k.ú. Dolních Počernic se vyskytuje bohdalecké souvrství skalního podkladu.
Tento skalní podklad se rozkládá na celé zastavěné části až po lokalitu Vinice. Jedná se o tmavošedé až
černošedé jílovité břidlice, jemně nebo hrubě slídnaté. V západní a jižní části lokality Vinice je skalní
podklad tvořen horninami královodvorského souvrství, pro něž jsou charakteristické černé a šedočerné hustě
slídnaté jílovité břidlice, které se směrem do nadloží zjemňují a které snadno zvětrávají do velké hloubky a
rozpadají se na drobné měkké střípky s hlinitou výplní. Do severní části lokality Vinice zasahuje kosovské
souvrství - flyšový komplex, ve kterém se střídají šedé a tmavě šedé písčité, prachovité a jílovité břidlice s
polohami křemenných pískovců až křemenců. Tyto horniny patří k pevnější a odolnějším vůči zvětrávacím
procesům. Zde však byly postiženy fosilním zvětráním, kde může být hloubka fosilního zvětrávání až do 10
a více metrů.
Na území k. ú. Horní Počernice se v zájmové oblasti nacházejí horniny svrchní křídy, které jsou uloženy
diskordantně na staropaleozoickém zvrásněném podloží. Uložení křídových sedimentů má mírný generelní
sklon k severovýchodu. V rámci těchto křídových uloženin lze vymezit tři litologická a stratigrafická patra a
to perucké, korycanské a bělohorské souvrství. Významnou lokalitou z hlediska geologického je v tomto
území PP Chvalský lom, odkrytý opěrný geologický profil v peruckém a korycanském souvrství ve zdejším
opuštěném lomu u silnice, kde je dobře patrný přechod mezi geologickými obdobími křídy a cenomanu.
Perucké souvrství vzniklo ve spodním a středním cenomanu (asi před 100 mil. let) jako usazenina potoků,
řek, bažin a mělkých jezer. Tyto sladkovodní uloženiny vyplnily především nerovnosti na povrchu starších
hornin. Tam, kde odolné horniny (především proterozoické buližníky a ordovické křemence) vytvářely
hřbety a návrší, se perucké souvrství neuložilo. Plošně nejrozsáhlejší výskyty peruckého souvrství jsou při v.
okraji Prahy mezi Horními Počernicemi, Újezdem nad Lesy a Horoušany, v okolí Dubče a Dolních
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Měcholup, na západě mezi Vysokým Újezdem, Třebotovem, Ořechem a Barrandovem. V těchto výskytech
všude převládají hrubozrnné sedimenty - štěrky a písky, místy zpevněné v pískovce a slepence.
V severní polovině území jsou horniny peruckého souvrství obvykle zakryty mladšími křídovými
uloženinami. Na území Prahy vycházejí na povrch většinou ve svazích plošin a návrší. Perucké souvrství je
zde tvořeno střídajícími se slepenci, pískovci, prachovci a jílovci. Pokud jsou horniny ve vrstevním sledu
uspořádány od hrubozrnných k jemnozrnným (pozitivní gradace), lze je označit jako říční či jezerní cykly.
Korycanské souvrství je výhradně mořského původu a má podstatně větší plošné rozšíření i ve vyvýšených
částech předkřídového reliéfu. Na většině území převažují písčité sedimenty oblasti přílivu a odlivu, pláží,
mělkého moře a písečných valů. Po zpevnění z nich vznikly převážně středně zrnité a jemnozrnné křemenné
pískovce s jílovitou základní hmotou. Jsou šedavé, bělavé nebo nažloutlé. Místy se vyskytují tenké vrstvičky
žlutavých nebo šedých písčitých jílovců. Pískovce korycanského souvrství se na pravém břehu Vltavy
vyskytují především pod Střížkovem a Prosekem, v okolí Horních Počernic, Jiren a Nehvizd, u Vinoře a
Radonic a v širším okolí Brandýsa nad Labem. Jejich mocnost obvykle kolísá mezi 10-20 m.
Bělohorskému souvrství, jedné z nejrozšířenějších stratigrafických jednotek celé české křídové pánve, dala
jméno Bílá hora v Praze (380 m n.m.), kde jsou uloženiny tohoto souvrství nejtypičtěji vyvinuty. Stáří tohoto
souvrství je spodní a střední turon. Souvrství je často zakryto čtvrtohorními sedimenty, především sprašemi.
Kromě nejspodnější části, kde jsou vyvinuty v malé mocnosti ještě písčitojílovité sedimenty s glaukonitem a
nad nimi někdy měkké vápnité jílovce, je převážná a nejtypičtější část souvrství tvořena pevnými
deskovitými a lavicovitými písčito-prachovcovitými vápnitými jílovci a písčitými slínovci, místy
prokřemenělými nebo silněji vápnitými. Celý tento komplex hornin, spjatý vzájemnými přechody, byl dříve
souborně označován jako „opuka“. Jako technický termín se užívá tento název dosud. Protože tyto horniny
často obsahují rovněž vyloužené zbytky (především jehlice) mořských hub (Spongií) jsou někdy označovány
též jako spongility.

Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry zájmového území jsou podmíněny řadou faktorů, z nichž rozhodující jsou
geologická stavba území a propustnost jednotlivých geologických prostředí, morfologie terénu, potenciální
zdroje podzemních vod a antropogenní vlivy spojené s urbanizací širší oblasti. Posuzované území náleží do
hydrogeologického rajónu 625 - Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy. Jedná se o
podzemní vody v terciérních a křídových pánevních sedimentech. Z hydrogeologického hlediska se jedná o
území méně vhodné k jímání vyššího množství podzemní vody.
Podle mapy hydrogeologické rajonizace VÚV T. G. M. a ČGS spadá zájmové území do typu hydrologického
prostředí „zvrásněný puklinový kolektor mimo zastavěnou část Prahy“ s hodnotami transmisivity v rozmezí
6,6.10-6 – 4,6.10-6 m2.s-1. Co se týče kvality podzemní vody z hlediska využitelnosti pro zásobování pitnou
vodou, jedná se o území s typem podzemní vody (voda II. kategorie), která vyžaduje složitější úpravu.

C. II. 9 Voda
Hydrologicky náleží hodnocený záměr do povodí Labe (č. hydrologických povodí 1 – 12 – 01 – 030 a 1 – 12
– 01 – 031), jedná se o úsek Vltavy od Berounky po Rokytku.
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Hlavním vodním tokem v širším krajinném měřítku je zde Rokytka. Řešeným územím v okolí vlastní
komunikace protéká několik malých potoků či bezejmenných vodotečí, rovněž se zde nachází několik
vodních ploch. Ve směru jih – sever jsou to:
Rokytka je vodním tokem v povodí dolní Vltavy. Protéká územím Středočeského kraje a Prahou. Délka toku
činí 36,2 km (z toho 31,5 km v Praze). Průměrný průtok u ústí je 0,39 m³/s. Rokytka pramení jihozápadně od
Tehovce, v Běchovicích se zprava vlévá Běchovický potok a zleva Říčanský potok. Z Počernického rybníka
před Dolními Počernicemi Rokytka pravou stranou obtéká Hostavice (zprava se vlévá spojený Svépravický
potok a Chvalka, zleva Hostavický potok), protéká Kyjský rybník, několikakilometrovou zákrutou až přes
Hrdlořezy obtéká vrch Smetanka a teče podél Hořejšího rybníka za Teslou Hloubětín. Do slepého ramene
Vltavy po pravé straně Libeňského ostrova ústí Rokytka z pravé strany u Českých loděnic pod Libeňským
zámkem.
Obrázek 17 Vodopis širšího území zájmové oblasti

Zdroj: http://heis.vuv.cz/

Počernický rybník je největším rybníkem v Praze o rozloze 17 ha, se svým okolím je od roku 1988 přírodní
památkou (41,76 ha). Rybníkem protéká potok Rokytka. V současné době je využíván především k rybaření
a rekreaci, ale také jako ochrana před povodněmi.
Svépravický potok pramení v Horních Počernicích, protéká oběma Svépravickými rybníky, katastrem
Dolních Počernic a v Hostavicích se zprava vlévá do Rokytky. Délka toku je cca 6,8 km a plocha jeho
povodí činí 11 km2.
Chvalka pramení ve Chvalech na území Horních Počernic a ústí do rybníka Martiňák, kde se zároveň zprava
vlévá do Svépravického potoka. Protéká rovněž katastrem Dolních Počernic. Délka toku je cca 2,2 km a
velikost povodí asi 4 km2.
V blízkosti plánované trasy je rovněž situováno několik rybníků – rybník Martiňák, Svépravické a
Xaverovské rybníky či rybník Chvaly. Žádná z těchto vodních ploch není však využívána k zásobování
obyvatel pitnou vodou a plánovaným záměrem nebude dotčena.
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Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického rybníka je dle VÚV
T.G.M. vymezena zóna záplavového území pro Q100.
CHOPAV
Zájmové území neleží v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.
PHO
Záměrem nebude dotčeno žádné pásmo hygienické ochrany.

C. II. 10 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena žádná chráněná ložisková území nerostných surovin ani dobývací prostory.
V navržené trase záměru ani v její blízkosti se nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná
ložisková území.
Nejbližší chráněné ložiskové území CHLÚ Štěrboholy se nachází cca 3 km západním směrem od zájmového
území. Další nejbližší CHLÚ Hloubětín s zónami poddolovaného území leží rovněž západním směrem, cca
3,5 km od zájmové lokality.

C. II. 11 Krajinný ráz
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy. Záměr je v celé části veden mírně zvlněným územím s nadmořskou výškou pohybující se
kolem 250 - 300 m n. m.
Další významnou krajinotvornou složkou jsou i ostatní komunikace v zájmovém území, přilehlá obytná a
komerční zástavba (např. komplex Centrum Černý Most).
Stávající komunikace překračuje rovněž několik vodotečí a vodních ploch.
Obrázek 18 Rezerva na třetí pruh na úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice

Zdroj: www.ceskedalnice.cz
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C. II. 12 Území hustě obydlená, obyvatelstvo
Hl. m. Praha
Hlavní město Praha se rozkládá na ploše 49 609 ha. K 31. prosinci 2007 mělo 1 233 211 obyvatel. Hustota
zalidnění pro město Praha je 2 382 obyvatel na km2.
Městská část Praha – Dolní Počernice
Svou rozlohou 5,76 km2 patří Dolní Počernice spíše k menším městským částem Prahy. Podle údajů z 31. 12.
2008 zde žije 2 190 obyvatel. Hodnota hustoty osídlení 386 obyvatel na km2 řadí městskou část mezi méně
lidnaté oblasti Prahy.
Městská část Praha 20 – Horní Počernice
Horní Počernice se rozkládají na ploše 16,92 km2 a k 31. 12. 2008 měly 14 571 obyvatel. Řadí se tedy
v rámci Prahy spíše k větším městským částem a rovněž svou hustotou zalidnění patří k těm více obydleným
(844 obyvatel na km2).

C. II. 13 Soulad s územním plánem hl. m. Prahy
Stavba, jejímž předmětem je zkapacitnění provozovaného úseku silničního okruhu z komunikace
čtyřpruhové na šestipruhovou a související úpravy připojovací a odpojovacích pruhů, je koncepčně v souladu
s platným územním plánem sídelního útvaru hl. m. Prahy.
Dle předložených podkladů se trasa stavby stavby nachází v území s určením „doprava – vybraná
komunikační síť“ a je s tímto funkčním využitím v souladu. V důsledku rozšíření dojde k dílčím zásahům do
ploch s označením IZ – izolační zeleň, LR – lesní porosty, ZMK – zeleň městská a krajinná, NL – louky a
pastviny. Tyto zásahy jsou však v toleranci měřítka územního plánu a pohybují se vždy v rozsahu násypu,
případně zářezu komunikace silničního okruhu.
Celé vyjádření je součástí kapitoly H.

C. II. 13 Území historického a archeologického významu
Praha jakožto hlavní město patří již od pradávna k nejhustěji osidlovaným částem naší republiky. Zájmová
lokalita se nachází na území hl. m. Prahy v její východní části. Rozkládá se na katastrálních územích Dolních
a Horních Počernic. Z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících
osídlení již od doby kamenné. To je podloženo nálezy pazourků, keramiky a dále nálezy z doby bronzové.
Rovněž zde byly nově zjištěny pozůstatky keltského osídlení.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není ovšem umístěn v prostoru, který
by mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Dolní Počernice
První zprávy o Dolních Počernicích se objevují v záznamech z 12. století. Již v roce 1200 zde byl postaven
kostel. Obyvatelé Dolních Počernic se živili převážně zemědělstvím. K Praze byly Dolní Počernice připojeny
v roce 1974 a název městské části je odvozen od člověka tmavé pleti, kterému se říkalo počerný.
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Historické stavby Dolních Počernic jsou v současné době systematicky rekonstruovány a tím vytvářejí
zajímavý a téměř unikátní obraz městské části. Ze staveb jmenujme v první řadě kostel Nanebevzetí Panny
Marie, dále to jsou zámek, zámecká oranžérie, bývalý mlýn a pivovar, fara, škola, sokolovna, několik
selských dvorců, hostinec Barborka a bývalý chorobinec.
Horní Počernice
Na území Horních Počernic údajně lze podle archeologických nálezů doložit osídlení na severních svazích v
oblasti nad Svépravickým potokem již od nejmladší doby kamenné.
První písemná zpráva o Chvalech – části Horních Počernic – se nachází v zakládací listině Vyšehradské
kapituly, která je datována rokem 1088. K Horním Počernicím patřily hned od počátku také osady
Svépravice a Chvaly, později rovněž Xaverov, který vznikl až v 18. století. Horní Počernice jak je známe
dnes vznikly ale až roku 1943 připojením obcí Chvaly, Svépravice, Čertousy a Xaverov ke stávající obci
Horní Počernice.
Z historických památek stojí za zmínku jistě Chvalská tvrz či kostel Sv. Ludmily. Chvalská tvrz stávala na
pískovcovém skalním výběžku a roku 1652 připadla jezuitské koleji. Poté byla přistavěna kaple sv. Anny. Po
požáru r. 1734 byla budova převedena do podoby zámku s zachováním původních rozměrů. Ve zdech zámku
jsou stále patrné střílny, dnes již zazděné. Pod zámkem se nacházejí rozsáhlá sklepení, která ústila až do
Jenštejna a Vinoře. Vstupy do sklepení ze zámku a bývalého pivovaru jsou dnes uzavřené kvůli propadlým a
zavaleným chodbám.

C. II. 14 Kulturní památky a hmotný majetek
V městské části Horní Počernice, Dolní Počernice a Běchovice jsou evidovány následující nemovité kulturní
památky:
•

venkovská usedlost (Stoliňská čp. 821/4),

•

kaple (Křovinovo náměstí),

•

výklenková kaplička (Chvaly – náves),

•

zámek Čertousy,

•

venkovská usedlost - statek (Chvaly – Stoliňská),

•

zámek (Chvaly – Stoliňská),

•

kostel Nanebevzetí P. Marie (Národních hrdinů),

•

sloup se sochou P. Marie (Podkrkonošská),

•

zámek (Národních hrdinů),

•

zájezdní hostinec Na Staré poště (Českobrodská).

Žádná z výše uvedených kulturních památek nebude posuzovanou stavbou dotčena.
Při realizaci posuzované komunikace bude dotčen hmotný majetek (inženýrské sítě, demolice DUN a
retenční nádrže).
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C. III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Úsek posuzované stavby prochází východní okrajovou částí Prahy, která se vyznačuje poměrně vysokým
podílem orné půdy. I přesto zde ale najdeme vedle zemědělsky intenzivně využívané krajiny bez výrazných
přírodních dominant širokou škálu přírodě blízkých biotopů (Počernický rybník, Xaverovský háj).
V zájmovém území najdeme rovněž celou řadu zvláště chráněných území či největší přírodní park na území
hl. m. Prahy.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
Posuzovaný záměr se dostává do střetu s několika prvky územního systému ekologické stability (viz mapka
ÚSES, obrázek 11). Je třeba poznamenat, že realizací záměru nedojde k téměř žádnému dalšímu záboru
půdy, tím pádem dojde k minimálním zásahům do stávajících či navržených prvků ÚSES.
Posuzovaná stavba zasáhne do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní plocha, zasáhne do
pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
Na základě naměřených hodnot (stanice ČHMÚ) a modelových hodnot (model ATEM 2008) lze lokalitu
hodnotit jako imisně zatíženou. V místě plánovaného záměru mohou být překračovány limity pro roční
průměrné koncentrace oxidu dusičitého, NOx a dle modelových výpočtů mohou být překračovány i
koncentrace benzo(a)pyrenu. V případě krátkodobých koncentrací se neočekává překračování imisních
limitů pro žádnou z hodnocených škodlivin.
Dominantním zdrojem hluku ve stávajícím stavu v roce 2008 je provoz na komunikační síti. Pro stávající
akustickou situaci v okolí záměru se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují
v denní době pod hygienickým limitem dle NV č. 148/2006 Sb., v platném znění pro starou hlukovou zátěž.
V noční době však dochází k překročení nebo k pohybu hladin LAeq,T nad hygienickým limitem 60 dB (pouze
ve výpočtových bodech č. 10 až 12 v Dolních Počernicích a ve výpočtových bodech 36 a 36a v lokalitě
Horní Počernice).
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D.
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VLIVŮ

I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a
hodnocení jejich velikosti a významnosti
D. I. 1. Sociální a ekonomické vlivy
Fáze výstavby
Během výstavby záměru vznikne řada pracovních příležitostí.
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Fáze provozu
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

D. I. 2. Vlivy na zdraví obyvatel
Rozšíření stávajícího úseku SOKP 510 Satalice – Běchovice by mělo v konečném důsledku přispět
k odlehčení dopravní zátěže v celém hlavním městě Praha, zvláště pak v budoucnu, kdy je od severu
plánováno napojení na trasu stavby 520 Březiněves – Satalice a od jihu na připravovanou trasu stavby 511
Běchovice – dálnice D1. Do budoucna se počítá s tím, že úsek 510 Satalice – Běchovice Pražského
silničního okruhu by se měl stát po roce 2015 dle předpokladů nejzatíženějším úsekem celého SOKP.
Prognóza dopravních intenzit v horizontu roku 2015 za předpokladu výstavby silničního i městského okruhu
v celé své délce včetně všech radiálních komunikací se pohybuje těsně nad hranicí 100 000 vozidel/den.
Hluk
Výchozím podkladem k hodnocení expozice a kvantitativnímu a kvalitativnímu odhadu míry zdravotního
rizika hluku je obecně znalost hlukové zátěže v posuzované lokalitě (viz Akustická studie) a počet
exponovaných obyvatel.
Výpočet byl proveden pro posouzení vlivu záměru na chráněnou zástavbu obcí dotčených realizací záměru.
Vliv komunikace se bude projevovat zejména v městských částech Horní Počernice, Dolní Počernice,
Běchovice a Černý Most.
Z výsledků akustické studie při porovnání současného stavu v r. 2008 a tzv. „nulové varianty“ v r. 2015 bez
záměru je zřejmý významný posun v počtu zasažených objektů do vyšších hlukových pásem. Při srovnání
jednotlivých variant vychází nejpříznivěji varianta V08.
Kvantitativní charakterizace je omezena na procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných –
pravděpodobně rušených ve spánku.
V následující tabulce je uveden souhrn ekvivalentních hladin akustického tlaku v nočních hodinách LAeq,8h a
přepočítané hladiny Ldn pro jednotlivé varianty záměru. Pro každou variantu je uveden rozptyl nejnižších a
nejvyšších hodnot zjištěných na fasádách jednotlivých objektů.
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Tabulka 14 Hodnoty hladin akustického tlaku v referenčních bodech
Ldn (dB)

Počet

Ln (LAeq,8h) (dB)

Varianta
objektů

min.

max.

min.

max.

37

51,5

70,1

46,3

62,7

37

53,6

71,7

48,4

64,8

Varianta V04

37

52,3

68,5

47,1

63,3

Varianta V06

37

48,5

66,5

43,3

61,3

Varianta V05

37

52,4

68,4

47,2

63,2

Varianta V07

37

48,1

66,3

42,9

61,1

Varianta V08

37

48,1

62,3

42,9

54,9

Varianta V09

37

48,7

66,6

43,5

61,2

Varianta V02
(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Pozn.: Popis variant je uveden v kapitole D. I. 4.

Pro hodnocení zdravotních rizik a zjištění procenta zasažených obyvatel byl použit deskriptor Ldn (hladina
akustického tlaku pro den – noc), vypočítaný dle vztahu uvedeném v Autorizačním návodu AN 15/04, verze
2 (SZÚ, Praha 2007) z dostupných hodnot LAeq,16h pro denní dobu a LAeq,8h pro noční dobu a Ln (hladina
akustického tlaku v noční době – pro účely studie zdravotních rizik uvažovaná LAeq,8h). Pro účely výpočtu
obtěžovaných osob je stanovený vztah od 45 dB. Pro účely výpočtu osob udávajících subjektivně rušený
spánek je stanovený vztah od 40 dB.
K dispozici nebyly přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech , resp. hlukových
pásmech. Hluková studie je vypočítaná k výhledovému stavu v r. 2015, odhad vývoje počtu obyvatel
v jednotlivých obcích by byl velmi nepřesný, z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na
procentuální vyjádření exponovaných osob obtěžovaných – pravděpodobně rušených ve spánku.
Pro účely tohoto posouzení nejsou k dispozici bližší podmínky expozice jako je orientace oken zástavby,
věková skladba populace, zastoupení vnímavé části populace, doba trvání expozice apod.
Pro posouzení zdravotních rizik expozice hluku byly použity deskriptory Ldn ke stanovení pravděpodobného
počtu obtěžovaných obyvatel a deskriptor Ln pro výpočet pravděpodobného počtu obyvatel s rušeným
spánkem.
Vztahy pro obtěžování hlukem jsou odvozeny pro 3 stupně obtěžování.
LA - (Little Annoyed) - zahrnuje procento přinejmenším „mírně obtěžovaných“
A - (Annoyed) - procento „středně obtěžovaných“
HA - (Highly Annoyed) - procento osob „s výraznými pocity obtěžování“.
Vztahy pro subjektivní rušení spánku jsou odvozeny pro expozici vyjádřenou v Ln v rozmezí 40 – 70 dB,
stanoveny jsou 3 stupně rušivého účinku
LSD (Lowly Sleep Disturbed) – zahrnuje procento osob uvádějících lehké rušení spánku, tedy přinejmenším
„mírně rušených“
78

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

SD (Sleep Disturbed) - procento osob se „středním rušením spánku“
HSD (Highly Sleep Disturbed) - procento osob uvádějících „vysoké rušení spánku“.
Pro hodnoty Ln větší než 70 dB již není rušení spánku definováno.
V tabulkách 15 a 16 jsou uvedeny odhady procent exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a odhady
procent obyvatel se subjektivně vnímaným rušením spánku.
Pro každou variantu bylo stanoveno hlukové pásmo, v němž leží vytipované, nejvíce exponované objekty
(pásmo je vymezené rozsahem nejvyšších hodnot hladin akustického tlaku zjištěných na fasádách
sledovaných objektů).
Tabulka 15 Procento exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem
Obtěžování hlukem
Počet referenčních
Varianta

objektů v pásmu

(% exponovaných osob)
Pásmo Ldn (dB)

LA

A

HA

nad 45 dB
Varianta V02

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

37

51,5

70,1

30,0

71,4

13,1

47,8

4,6

25,3

37

53,6

71,7

34,5

74,8

15,9

51,9

5,8

28,7

Varianta V04

37

52,3

68,5

31,7

68,0

14,1

43,9

5,0

22,2

Varianta V06

37

48,5

66,5

23,8

63,6

9,5

39,2

3,1

18,7

Varianta V05

37

52,4

68,4

31,9

67,7

14,3

43,6

5,1

22,0

Varianta V07

37

48,1

66,3

23,0

63,1

9,1

38,8

2,9

18,4

Varianta V08

37

48,1

62,3

23,0

54,1

9,1

30,4

2,9

13,0

Varianta V09

37

48,7

66,6

24,2

63,8

9,7

39,5

3,2

18,9

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)

Tabulka 16 Procento exponovaných obyvatel subjektivně rušených hlukem
Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních
Varianta

objektů

(% exponovaných osob)
Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB
Varianta V02

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

37

46,3

62,7

7,3

24,0

10,2

26,2

4,0

13,4

37

48,4

64,8

9,2

26,6

11,8

28,8

4,8

15,2

Varianta V04

37

47,1

63,3

8,0

24,8

10,8

26,9

4,3

13,9

Varianta V06

37

43,3

61,3

4,9

22,4

8,3

24,5

3,2

12,3

(PAS – r. 2008)
Varianta V03 tzv. „nulová
varianta“ –
r. 2015)
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Subjektivní rušení spánku hlukem

Počet referenčních

(% exponovaných osob)

objektů

Varianta

Pásmo Ln (dB)

LSD

v pásmu
nad 40 dB

SD

HSD

Min.

Max.

Min.

Max.

Min

Max.

Varianta V05

37

47,2

63,2

8,1

24,6

10,9

26,8

4,3

13,8

Varianta V07

37

42,9

61,1

4,6

22,1

8,1

24,2

3,1

12,1

Varianta V08

37

42,9

54,9

4,6

5,4

8,1

17,5

3,1

7,9

Varianta V09

37

3,5

1,2

5,1

2,3

8,4

4,3

3,2

12,2

Při posuzování byl použitý konzervativní přístup. Uváděné hodnoty reprezentují vždy nejvyšší zjištěnou
hodnotu hladiny akustického tlaku v denní a noční době na fasádě vytipovaných domů.

Kvantitativní charakterizace rizika
Při obecné kvalitativní charakterizaci zdravotních účinků hluku je možné orientačně vycházet z prahových
hodnot hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku v denní a noční době ve venkovním prostoru, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku. S ohledem na individuální rozdíly v citlivosti, je tedy nutné předpokládat
možnost těchto účinků u citlivější části populace i při hladinách nižších.
V následujících tabulkách 17, 18 jsou k jednotlivým pásmům prokázaných účinků hlukové zátěže pro denní
a noční dobu přiřazeny počty objektů (referenčních vytipovaných objektů v lokalitě na okraji městských částí
ve směru k plánované komunikaci) ve sledované lokalitě. Objekty jsou posuzovány vždy podle nejvyšší
zjištěné hodnoty na fasádě.
Tabulka 17 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: den
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/
Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

11

18

4

4

0

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0

4

23

5

5

0

Varianta V04

0

7

24

3

3

0

Varianta V06

3

25

5

3

1

0

Sluchové postižení 1/
Zhoršení osvojení řeči a čtení u dětí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršená komunikace řečí
Silné obtěžování
Mírné obtěžování

2015)
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Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - denní doba: 6-22 h
LAeq,16h / dB/

1/

Nepříznivý účinek

45-50

50-55

55-60

60-65

65-70

70+

Varianta V05

0

7

24

3

3

0

Varianta V07

3

27

4

2

1

0

Varianta V08

5

25

7

0

0

0

Varianta V09

2

23

8

3

1

0

přímá expozice hluku v interiéru

Tabulka 18 Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže: noc
Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže - noční doba: 22–6 h
LAeq,8h / dB/
Nepříznivý účinek

35-40

40-45

45-50

50-55

55-60

60+

Varianta V02 (PAS – r. 2008)

0

0

12

17

4

4

Varianta V03 tzv. „nulová varianta“ – r.

0
0

2

18

12

5

Zhoršená nálada a výkonnost následující
den
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku
Zvýšené užívání sedativ
Obtěžování hlukem

2015)
Varianta V04

0

0

6

25

3

3

Varianta V06

0

3

25

5

3

1

Varianta V05

0

0

5

26

3

3

Varianta V07

0

3

26

5

2

1

Varianta V08

0

4

26

7

0

0

Varianta V09

0

2

23

8

3

1

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v denní době na základě
výsledků uvedených v tabulce 17:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu posuzovaných
37 referenčních objektů je 5 objektů v pásmu pod prokázanými účinky hluku, 25 objektů v pásmu
mírného obtěžování, 7 objektů v pásmu silného obtěžování a zhoršené komunikace řečí,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, varianta V07 je příznivější v počtu
objektů v pásmu mírného obtěžování (27 objektů oproti 25 objektům u varianty V06, varianta V07
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má současně menší počet objektů (6) v pásmu silného rušení a zhoršené komunikace řečí oproti
variantě 6 (8 objektů),
•

varianta V09 má 23 objektů v pásmu mírného rušení, jeden referenční objekt v pásmu zvýšeného
rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu
zvýšeného rizika onemocnění ischemickou chorobou srdeční, 27 objektů v pásmech silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí, 7 objektů v pásmu mírného obtěžování.

Pouze varianty V06, V07, V08, V09 mají určitý počet referenčních objektů v pásmu pod prokázanými
prahovými účinky hluku.

Posouzení jednotlivých variant z hlediska prokázaných nepříznivých účinků hluku v noční době na základě
výsledků uvedených v tabulce 18:
•

z hlediska počtu zasažených objektů je nejpříznivější varianta V08 z celkového počtu 37
posuzovaných referenčních objektů je všech 37 objektů v pásmech od 40 do 60 dB v noční době,
tedy v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší kvality
spánku,

•

následují zhruba srovnatelné varianty V06 a V07, které mají jeden referenční objekt v pásmu, kdy
exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou náladu a výkonnost následující den, ostatní objekty se
nacházejí v pásmech obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně vnímané horší
kvality spánku, varianta V07 je mírně příznivější v počtu objektů do 50 dB (o 1 objekt),

•

varianta V09 má 36 objektů v pásmu obtěžování hlukem, zvýšeného užívání sedativ a subjektivně
vnímané horší kvality spánku, 1 objekt v pásmu, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou
náladu a výkonnost následující den,

•

varianty V04 a V05 jsou opět srovnatelné, v obou variantách jsou 3 referenční objekty v pásmu nad
60 dB, kdy exponovaní obyvatelé pociťují zhoršenou nálada a výkonnost následující den, varianta
V04 má o jeden objekt více v pásmech do 50 dB.

Kvantitativní charakterizace rizika
V této fázi nebyly známy přesné údaje o počtech obyvatel v jednotlivých sledovaných objektech, resp.
hlukových pásmech. Z tohoto důvodu je kvantitativní charakterizace omezena na procentuální vyjádření
exponovaných osob obtěžovaných hlukem a pravděpodobně rušených ve spánku v pásmech vymezených
nejvyššími hodnotami ekvivalentní hladiny akustického tlaku na fasádách vytipovaných domů. Výsledky
jsou shrnuté v tabulkách 15 a 16.

Vyhodnocení obtěžování hlukem:
Nejpříznivější je varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Lehce obtěžováno bude v této
variantě ve sledovaných objektech 23,0 – 54,1 % exponovaných obyvatel, středně obtěžováno 9,1 až 30,4 %,
pravděpodobně vysoce obtěžováno, tj. s výraznými pocity obtěžování bude 2,9-13 % exponovaných
obyvatel.
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Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a při uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta obtěžovaných obyvatel.

Vyhodnocení subjektivního rušení spánku
Nejpříznivější je opět varianta V08 (optimalizace PHC a použití tichých asfaltů). Pravděpodobně minimálně
lehce rušeno bude ve sledovaných objektech 4,6–15,4 % exponovaných obyvatel, středně rušeno 8,1-17,5 %,
pravděpodobně vysoce rušeno, tj. s výraznými pocity rušení bude 3,1 – 7,9 % exponovaných obyvatel.
Při posouzení všech variant oproti současnému stavu r. 2008 (variantě V02) dochází u všech zasažených
objektů vlivem navrhovaných protihlukových opatření a uvažováním „tichého asfaltu“ k významnému
snížení procenta exponovaných obyvatel se subjektivním rušením spánku.

Fáze výstavby
Stavební práce budou prováděny pouze v denní době. Při dodržení navrhovaných technologických postupů a
stanovených časových režimů a navrhovaných protihlukových opatřeních nebude v průběhu stavebních prací
docházet k překračování hygienického limitu pro hluk ze stavební činnosti.
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje z hlediska hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici.
Shrnutí - hluk
Ve výhledovém stavu 2015 po realizaci záměru dochází k významnému poklesu procenta exponovaných
obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity rušení spánku. Sledovaná lokalita je již v současné
době zasažená hlukem ze automobilové dopravy. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob
obtěžovaných hlukem a rušených ve spánku u varianty V08 (pokles z maximálního počtu 28,7 %
pravděpodobně vysoce obtěžovaných na maximální počet 13 % pravděpodobně vysoce obtěžovaných,
v případě rušení spánku se jedná o pokles z maximálního počtu vysoce rušených z 15,2 % na 7,9 %.
Pro hodnocení byl zvolen konzervativní přístup, tzn. posuzovány byly vždy nejvyšší hodnoty na fasádě
objektů. Tímto přístupem se zvažuje nejhorší varianta a výpočet je tedy na straně bezpečnosti. Ve skutečnosti
bude počet obtěžovaných a rušených obyvatel menší.
Na základě výsledků lze konstatovat, že realizací záměru nedochází u stávající obytné zástavby z hlediska
expozice hluku, k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného zdraví. Ve všech navrhovaných
variantách a u všech objektů se jedná o akceptovatelné riziko.

Znečištění ovzduší
Z hlediska vlivů na veřejné zdraví přichází v případě posuzovaného záměru do úvahy riziko imisí látek
znečišťujících ovzduší z dopravy na posuzované komunikaci a z okolní komunikační sítě. Podkladem
k hodnocení těchto rizik je rozptylová studie (příloha č. 2).
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K hlavním faktorům, které lze teoreticky považovat za významné z hlediska vlivu na zdraví obyvatel, patří
z emitovaných škodlivin především oxidy dusíku resp. oxid dusičitý (NO2), oxid uhelnatý (CO),
suspendované částice frakce PM10, resp. PM2,5, oxid siřičitý, benzen a benzo(a)pyren.
Celkově je při hodnocení expozice obyvatel obytné zástavby v nejbližším okolí použit maximálně
konzervativní postup, kdy se vychází z hodnot imisní zátěže venkovního ovzduší u nejvíce exponované
obytné zástavby a neuvažuje se pouze doba skutečně trávená ve venkovním prostoru. Vychází se tedy
z představy nepřetržité expozice obyvatel nejvyšším vypočteným imisním koncentracím u nejbližší obytné
zástavby.
Pro výpočet imisní charakteristiky bylo zájmové území pokryto pravidelnou sítí referenčních bodů. Mimo
základní výpočtovou síť referenčních bodů bylo v rozptylové studii zvoleno 6 referenčních bodů, z nichž dva
představují nejbližší obytné objekty, jeden je spíše pozaďový a další tři představují průměrný typ zástavby
kolem komunikace. Tyto vybrané referenční body jsou znázorněné na následujícím obrázku.

Obrázek 19 Referenční body (obytná zástavba)

Oxid dusičitý (NO2)
Z vyhodnocení současných i výhledových hodnot průměrných ročních koncentrací NO2 je na základě
predikčních vztahů, které v roce 1995 publikovala Aunanová, možné odhadnout zvýšení výskytu
chronických respiračních a astmatických symptomů u dětí. Výpočet se provádí odhadem relativního rizika
(OR – odds ratio), které představuje poměr pravděpodobnosti výskytu chronických respiračních a
astmatických syndromů u exponované a neexponované populace. Pro výpočet je uvažována nejvyšší
vypočtená hodnota ze všech referenčních bodů s vědomím, že u ostatních exponovaných objektů bude
situace příznivější.
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Relativní riziko chronických respiračních a astmatických syndromů je pak možné stanovit ze vztahu:
OR = exp (β
β .C), kde
β - regresní koeficient, C - roční průměrná koncentrace NO2 v µg/m3.
Pro chronické respirační syndromy má β hodnotu 0,0055 (95% interval spolehlivosti CI = 0,0026 - 0,0088),
pro astmatické respirační syndromy má β hodnotu 0,016 (95% interval spolehlivosti CI = 0,002 – 0,030).
Tabulka 19 Výskyt chronických respiračních symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,139

1,140

1,142

3,417

3,42

3,426

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,135

1,135

1,135

3,405

3,405

3,405

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,140

1,141

1,143

3,420

3,423

3,429

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,140

1,141

1,142

3,420

3,423

3,426

Tabulka 20 Výskyt chronických astmatických symptomů u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci NO2
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

23,61

23,81

24,07

1,459

1,464

1,470

8,754

8,784

8,82

varianta 2 (výstavba)

22,96

22,97

23,01

1,444

1,444

1,445

8,664

8,664

8,67

varianta 3 (6 křižovatek)

23,78

24,05

24,23

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

varianta 4 (5 křižovatek)

23,76

24,04

24,21

1,463

1,469

1,473

8,778

8,814

8,838

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že prevalence chronických respiračních symptomů u dětí v hodnocené
lokalitě při současné kvalitě ovzduší, i za předpokladu nejvyšší možné hodnoty koncentrací oxidu dusičitého,
již převyšuje 3,0 %. Pokud 3 % dětí v neexponované populaci trpí těmito symptomy, pak v současné době na
dotčeném území je již jejich počet navýšen o cca 0,4 %. Nárůst prevalence chronických respiračních
symptomů u dětí v případě nového stavu, tj. ve fázi provozu varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek)
je tento rozdíl maximálně 0,003 %. Tento nárůst je tedy zcela bezvýznamný.
V případě prevalence chronických astmatických symptomů u dětí je situace obdobná. Pro referenční bod
10006, u kterého předpokládáme nejvyšší ovlivnění, je rozdíl v prevalencích 0,018 %. Opět se jedná o rozdíl,
který lze akceptovat. Z hlediska ovlivnění zdraví oxidem dusičitým vlivem dopravy nepřináší varianta 3 (6
křižovatek), nebo 4 (5 křižovatek) žádný rozdíl.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím NO2 pomocí HI docházíme pro nejvíce exponované místo
zástavby reprezentované referenčním bodem 10006 k následujícím výsledkům (pro referenční hodnotu je
předpokládána koncentrace látky odpovídajícímu hygienickému limitu):
•

HI pro současný stav = 24,07 / 40 (AGQ dle WHO) = 0,601 < 1

není zvýšené riziko

•

HI pro nový stav (var. 3, resp. 4) = 24,23/40 (AGQ dle WHO) = 0,605 < 1

není zvýšené riziko
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Z uvedených hodnot indexů nebezpečnosti vyplývá, že jejich nárůst je zcela zanedbatelný. Závěrem lze
konstatovat, že realizace záměru s sebou nenese negativní vlivy na veřejné zdraví spojené s dlouhodobými
expozicemi NO2.

Oxid uhelnatý (CO)
Úroveň imisního pozadí oxidu uhelnatého v zájmovém území jako maximální 8hodinový průměr je
odhadována na hodnotu 782 µg/m3. Příspěvek k této pozaďové koncentraci se pohybuje od 120 do 390
µg/m3. Příspěvek navyšující tuto hodnotu po realizaci varianty 3 (6 křižovatek) nebo 4 (5 křižovatek) je pro
nejvíce exponovanou obytnou zástavbu cca 170 µg/m3. Je tedy 7,5x nižší, než limitní imisní koncentrace,
které jsou odvozeny ze vztahu mezi koncentrací CO v ovzduší a obsahem karboxyhemoglobinu v krvi.
Tento imisní příspěvek je ze zdravotního hlediska bezvýznamný.
Z rozdílu imisních příspěvků vyplývá, že obě varianty jsou z hlediska vlivu na zdraví prakticky rovnocenné.

Suspendované částice (PM10, PM2,5)
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční průměry imisí PM10 jsou v současné době nízké (i při
započítání údajů sekundární prašnosti), prakticky dosahují cca dvou třetin imisního limitu, pro částice PM2,5
je naplnění navrhovaného limitu 25 µg/m3 asi na 70 %.
Limit 20 µg.m-3 pro PM10 doporučovaný WHO jako AQG může být na některých místech v daném území
v současné době mírně překračován (imisní pozadí bylo vyčísleno v hodnotách 27 µg.m-3). Příspěvky
posuzovaného záměru v řádech desetin mikrogramů/m3 tuto situaci v daném území nijak nezmění.
Ze známých výsledků epidemiologických studií je možné, na základě daných expozicí průměrným ročním
koncentracím PM10, odhadnout zvýšení prevalence chronických respiračních symptomů (bronchitida) u dětí
a dospělé populace. Výpočet je proveden stejně jako u NO2 odhadem relativního rizika (OR – odds ratio).
Tabulka 21 Výskyt chronické bronchitidy u dětí v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

Současný stav

27,23

27,56

27,73

1,482

1,489

1,493

4,446

4,467

4,479

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

1,498

1,511

1,542

4,494

4,533

4,626

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

1,489

1,491

1,495

4,467

4,473

4,485

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

1,489

1,491

1,492

4,467

4,473

4,476

Tabulka 22 Výskyt chronické bronchitidy u dospělých v závislosti na roční prům. koncentraci PM10
C (µg. m-3 )

OR

Prevalence (%)

Stav

10001

10003

10006

10001

10003

10006

10001

10003

10006

současný stav

27,23

27,56

27,73

2,202

2,224

2,235

2,8626

2,8912

2,9055

Varianta 2 (výstavba)

27,96

28,55

29,98

2,25

2,289

2,385

2,925

2,9757

3,1005

Varianta 3 (6 křižovatek)

27,53

27,66

27,81

2,222

2,23

2,24

2,8886

2,899

2,912

Varianta 4 (5 křižovatek)

27,53

27,65

27,67

2,222

2,23

2,231

2,8886

2,899

2,9003
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Rozdíl proti současnému stavu v prevalenci chronických respiračních symptomů u dětské i dospělé populace
by v případě realizace posuzovaného záměru činil řádově tisíciny procenta, což je zcela zanedbatelné. Pokud
3 % dětí v neexponované populaci trpí chronickými respiračními symptomy, pak v současné době je
prevalence chronických respiračních symptomů 4,5 % a po realizaci záměru bude tato prevalence stejná.
Samotný příspěvek záměru s sebou nenese zvýšení zdravotních rizik.
K mírnému navýšení prevalence dojde na přechodnou dobu během výstavby právě vlivem navýšených imisí
prachu. Může se to projevit v obytné zástavbě v ulici Nad Rybníkem (Dolní Počernice), kde prevalence
chronické bronchitidy u dětí vzroste o 0,15 % oproti současnému stavu.
Při charakterizaci rizika vyčísleným expozicím PM10 pomocí HI docházíme k následujícím výsledkům (pro
referenční hodnotu je předpokládána koncentrace látky odpovídající hygienickému limitu a posuzovaná
koncentrace PM10 přísluší ref. bodu 10006):
• HI pro variantu 1- současný stav PM10 = 27,73 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 2 – etapa výstavby PM10 = 29,98 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,50 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 3 – 6 křižovatek PM10 = 27,81 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,39 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• HI pro variantu 4 – 5 křižovatek PM10 = 27,67 / 20 (AGQ dle WHO) = 1,38 ≥ 1 .. riziko je mírně
zvýšené
• ∆HI (výstavba - současný stav) .. 0,12 .. nárůst rizika je mírně patrný
• ∆HI (varianty 3 a 4 – současný stav) .. 0,01 .. nárůst rizika není žádný
Vyhodnocení výsledků pro velikostní frakci PM2,5 lze vztahovat pouze k navrhovanému limitu 25 µg/m3.
Příspěvky pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nebudou z hlediska nejvyšších příspěvků
k ročnímu aritmetickému průměru (do 0,054 µg.m-3 oproti současnému stavu), tak i z hlediska vypočtených
nejvyšších 24hodinových koncentrací (do 4,3 µg.m-3) představovat významnější imisní zátěž pro zájmové
území.
Z hlediska dávky a účinku lze vyjít z doporučení WHO, kdy zvýšení roční koncentrace této frakce
suspendovaných částic o 10 µg/m3 vede ke zvýšení úmrtnosti o 1,5 % a při navýšení této hodnoty
koncentrace pro 24hodinový průměr vede ke zvýšení výskytu bronchitidy o 35 %. Vzhledem
k zanedbatelným zvýšením koncentrace této frakce suspendovaných částic při provozu posuzovaného
záměru v roce 2015 (varianta 3 resp. 4) nelze tyto závěry prakticky aplikovat. Během výstavby však může
být koncentrace částic této velikostní frakce již významnější, podobně jako je tomu v případě frakce PM10.

Oxid siřičitý (SO2)
Ke kvantitativní charakterizaci rizika toxických účinků se obecně používá kvocient nebezpečnosti HQ
(Hazard Quocient), získaný srovnáním zjištěné denní průměrné inhalační dávky s inhalační referenční
dávkou, popř. při použitelnosti standardního expozičního scénáře jako v tomto případě, srovnáním
koncentrace v ovzduší s referenční koncentrací podle vzorce:
HQ = Cair/RfC
Do výpočtu kvocientu nebezpečnosti pro chronický účinek oxidu siřičitého byly zadány maximální hodnoty
celkových krátkodobých hodinových koncentrací, které by dle rozptylové studie mohly být dosaženy za
nejnepříznivějších rozptylových podmínek – tj. 5,5 µg/m3.
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Jako referenční koncentrace pro výpočet kvocientu rizika chronických toxických účinků jsou použity
hodnoty průměrné roční koncentrace 50 µg/m3 pro oxid siřičitý (doporučená limitní koncentrace WHO).
Kvocient nebezpečnosti HQ je pro současnou situaci velmi nízký (0,1) a po realizaci záměru se prakticky
nezmění.

Benzen
Benzen je bezprahovou škodlivinou, jejíž karcinogenní účinky se projevují na základě chronické expozice.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že roční aritmetické průměry imisí benzenu v referenčních bodech
umístěných u nejbližší obytné zástavby budou po ukončení realizace záměru zvýšeny ze současných hodnot
řádově o tisíciny µg.m-3.
Hodnoty ročních aritmetických průměrů pro benzen v ovzduší zůstanou po realizace záměru bezpečně pod
hodnotou legislativně platného imisního limitu. Expozice vyčísleným průměrným ročním koncentracím
benzenu s sebou dle norem přijatých v České republice nenese zvýšení přijatelné meze karcinogenního
rizika.
Odhad celoživotního rizika vzniku rakoviny pro exponovanou populaci se počítá vynásobením hodnoty
celoživotního rizika vzniku rakoviny pro jednotlivce velikostí populace.
APCR = ILCR x NP/AT
kde:
APRC (annual population cancer risk) – riziko výskytu nových případů rakoviny v zasažené populaci
NP – počet exponovaných, uvažujeme několikanásobně nadhodnocený počet všech 17200 obyvatel kolem
dopravní stavby (prakticky se jedná o součet obyvatelstva v Dolních a Horních Počernicích)
AT – doba průměrování, očekávaná střední délka života průměrné osoby v populaci (70 let).
Pro stávající imisní pozadí benzenu, resp. i pro stav po realizaci dopravních staveb je populační riziko APCR
= 7,7.10-4, příspěvek záměru činí ∆APCR = 1,47.10-5 nových případů ročně. Vyčíslené riziko je nízké a
s vědomím nadhodnocených vstupních dat do výpočtu by mělo být pro obyvatelstvo žijící v blízkosti
posuzované dopravní stavby zcela akceptovatelné.

Benzo(a)pyren
Benzo(a)pyren je bezprahovou škodlivinou s karcinogenními účinky, nemá tedy stejně jako benzen
stanovenou žádnou bezpečnou úroveň expozice. Rozptylovou studií vyčíslené příspěvky průměrných ročních
koncentrací benzo(a)pyrenu dosahují v referenčním bodě (10006) obytné zástavby maximálně hodnoty
0,0017 ng.m-3.
Po zahájení provozu na posuzované komunikaci v roce 2015 nedojde k navýšení pravděpodobnosti výskytu
nádorových onemocnění u dotčené populace oproti stavu současnému. Samotný příspěvek (nejvyšší
vyčíslený) činí 0,00001. Porovnání obou variant (3 a 4) z hlediska expozice benzo(a)pyrenu nelze vyhodnotit
vzhledem k nepatrným rozdílům obou příspěvků.
Shrnutí - znečištění ovzduší
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí na základě expozice daným průměrným ročním koncentracím NO2 a
prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace na základě expozice daným
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průměrným ročním koncentracím PM10 se v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby
takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde na
základě vyčíslených imisí průměrných ročních koncentrací oproti stavu bez realizace záměru k navýšení
pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty 3 (6 křižovatek) a 4 (5 křižovatek) nevyplynuly
jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Na základě vyhodnocení odhadu zdravotních rizik lze konstatovat, že v souvislosti se zkapacitněním
posuzované komunikace nedojde ke zvýšení zdravotních rizik proti současnému stavu.

D. I. 3. Vlivy na ovzduší
Provoz na úseku 510 silničního okruhu kolem Prahy je liniovým zdrojem znečištění ovzduší. K emisím
polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl proveden pro následující škodliviny: NOx, NO2, PM10, PM2,5, CO,
SO2, benzen a benzo(a)pyren.
Výpočet příspěvků k imisní zátěži byl řešen v následujících variantách:
•

Varianta 1: Stávající stav – rok 2008

•

Varianta 2: Etapa výstavby

•

Varianta 3: Stav v roce 2015 – (6 křižovatek) – v dokumentaci EIA řešena jako varianta A1

•

Varianta 4: Stav v roce 2015 – (5 křižovatek, není řešena MÚK Vinice) – v dokumentaci řešena
jako varianta A2

Výpočet imisní zátěže byl v jednotlivých variantách řešen ve výpočtové čtvercové síti o kroku 50 m, která
představuje celkem 6 161 výpočtových bodů. Výpočet byl dále rozšířen o 6 výpočtových bodů (10 001 – 10
006) mimo výpočtovou síť.
Ve výpočtové síti je použito hodnoty L rovné 1,6 m – dýchací zóna člověka, u bodů mimo výpočtovou síť
představující vybrané objekty obytné zástavby je výpočet proveden v souladu s metodikou pro horní hranu
fasády hodnocených objektů.

Imisní limity
Pokud bereme v úvahu příslušné Nařízení vlády k zákonu o ovzduší ve vztahu k vyhodnocovaným
škodlivinám, potom dle tohoto NV č. 597/2006 Sb. v platném znění je nezbytné respektovat dále uvedené
imisní limity.
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Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu úseku SOKP 510 jsou nejvhodnější
charakteristikou roční průměry koncentrací, které zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj.
povětrnostních vlivů charakteristických pro lokalitu).
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Fáze výstavby
V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u krátkodobých koncentrací, v důsledku
stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude
mít vzhledem k předpokládané pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště.
V etapě výstavby se příspěvky PM10 ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti
do 0,3 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 2,8 µg.m-3, ve vztahu k 24hodinovému aritmetickému
průměru ve výpočtové síti do 12,8 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť kolem 2,9 µg.m-3. Uvedené
příspěvky z etapy výstavby lze označit za akceptovatelné z hlediska dočasnosti etapy výstavby.
V etapě výstavby se příspěvky CO ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému
průměru/8 hod pohybují do 6 µg.m-3 a do 2 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší
objekty obytné zástavby. Uvedené příspěvky z etapy výstavby lze označit za zanedbatelné.

Fáze provozu
Oxidy dusíku – NOx
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují do 26,1 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují do 25,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 10,4 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.

Oxid dusičitý – NO2
Ve výhledovém stavu se v obou posuzovaných variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu
aritmetickému průměru pohybují kolem 3 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 1,4 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou
síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 73 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 39
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 72 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 38
µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM10
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,7 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,61 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,68 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,6 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,5 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
18,9 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
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k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 41,0 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 18,7 µg.m-3.

Suspendované částice – frakce PM2,5
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 1,26 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy ve vztahu k
ročnímu aritmetickému průměru pohybují okolo 1,24 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,45 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,7 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do
14,0 µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 30,3 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 13,9 µg.m-3.

Oxid uhelnatý – CO
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A1 dosahováno ve výpočtové síti do 1149 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 562 µg.m-3.
Ve výhledovém stavu je ve vztahu k maximálnímu dennímu klouzavému aritmetickému průměru/8 hod ve
variantě A2 dosahováno ve výpočtové síti příspěvků do 1134 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 555
µg.m-3.

Oxid siřičitý – SO2
Ve výhledovém stavu se ve variantě A1 příspěvky z dopravy ve vztahu k hodinovému aritmetickému
průměru pohybují kolem 13 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 6 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť,
představující nejbližší objekty obytné zástavby. Ve výhledovém stavu se ve variantě A2 příspěvky z dopravy
ve vztahu k hodinovému aritmetickému průměru pohybují okolo 12 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 5 µg.m-3 u
bodů mimo výpočtovou síť, představující nejbližší objekty obytné zástavby.
Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A1 ve vztahu k 24hodinovému
aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 11 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 5
µg.m-3. Příspěvky z dopravy na řešeném komunikačním systému se ve variantě A2 ve vztahu
k 24hodinovému aritmetickému průměru pohybují ve výpočtové síti kolem 10 µg.m-3, u bodů mimo
výpočtovou síť do 5 µg.m-3.

Benzen
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,18 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,08 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
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Benzo(a)pyren
Ve výhledovém stavu se v obou variantách příspěvky z dopravy ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru
pohybují kolem 0,003 ng.m-3ve výpočtové síti a do 0,002 ng.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť, představující
nejbližší objekty obytné zástavby.
V následující sumarizační tabulce jsou uvedeny výsledky výpočtů, zohledňující ve výpočtové síti a u bodů
mimo výpočtovou síť nejnižší a nejvyšší vypočtené koncentrace sledovaných znečišťujících látek.
Tabulka 23 Sumarizační tabulka příspěvků v jednotlivých variantách

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

minimum

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

-3

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

-3

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )
Maximální denní osmihodinový průměr

CO

(µg.m-3)
-3

Benzen

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

BaP

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m-3)

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

NOX

Výhledový stav - Varianta A2

Charakteristika

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
CO
Benzen
BaP

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
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Rozptylovou studií byl vyčíslen příspěvek k imisní zátěži způsobený výstavbou záměru a následným
provozem SOKP stavby 510. Ve výhledovém stavu roku 2015 byly uvažovány dvě varianty: varianta A1
(varianta se šesti MÚK), varianta A2 (varianta s pěti MÚK).
Při hodnocení etapy výstavby byly vypočteny příspěvky koncentrací PM10 a CO. Příspěvky těchto škodlivin
jsou vzhledem k dočasnosti stavby akceptovatelné. Vliv této časově omezené etapy lze minimalizovat
režimovými opatřeními v rámci stavby (snižování zásob sypkých materiálů, udržování pořádku na staveništi
a očista nákladních vozů vyjíždějících ze staveniště) a tím snížit vliv na venkovní ovzduší.
Z hlediska vypočtených příspěvků jednotlivých škodlivin lze obě posuzované varianty A1 a A2 ve
výhledovém stavu roku 2015 označit za rovnocenné. Rozdíly mezi variantou A1 a variantou A2 jsou
minimální.

D. I. 4. Vlivy na akustickou situaci
Provoz na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 je liniovým zdrojem hluku. K emisím hluku bude
docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění
stavebních prací, tak následně ve fázi provozu dané komunikace.

Hygienické limity
Z NV č. 148/2006 Sb., v platném znění vyplývají následující hygienické limity ekvivalentní hladiny
akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru staveb.
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb:
LAeq, 16 h = 60 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 50 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit hluku z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v chráněném venkovním prostoru
staveb v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích (použit při hodnocení
počáteční akustické situace a výhledové situace v roce 2015 bez předpokládaného rozšíření posuzované
komunikace):
LAeq, 16 h = 70 dB v denní době (6–22 hod)
LAeq, 8 h = 60 dB v noční době (22–6 hod)
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru staveb:
LAeq, 14 h = 65 dB v denní době (7–21 hod)

Fáze výstavby
Stavební práce na posuzovaném úseku SOKP, stavby 510 budou probíhat po částech a za provozu. Při
realizaci bude pravděpodobně zúžen jízdní profil v obou jízdních pásech, případně bude docházet
k převedení dopravy do jednoho jízdního pásu.
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Zdroji hluku při stavební činnosti budou jednotlivá strojní zařízení a dopravní obsluha staveniště. Dopravní
prostředky pro dovoz a odvoz materiálů vytvářejí svým provozem liniové zdroje hluku. Ostatní zařízení
rozmístěné po stavbě tvoří bodové zdroje hluku.
Výpočet hluku pro fázi výstavby byl proveden pro obě posuzované varianty technického řešení (A1 a A2).
Ve výpočtu bylo uvažováno s nasazením předpokládaných stavebních strojů pro nejhlučnější etapu výstavby
(odstraňování stávajícího krytu a zakládání protihlukových clon). Rozmístění strojů bylo zvoleno v celém
úseku stavby tak, aby charakterizovalo nejméně příznivý stav akustické situace pro nejbližší chráněné
objekty.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB. Předpokládaná délka pracovní doby je 10 hodin.
Stavební práce nebudou probíhat před 7. hodinou ranní a po 21. hodině večerní.
V dalších stupních projektové dokumentace budou na základě znalostí o postupu výstavby upřesněny
akustické výpočty a doplněno ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích, po kterých bude vedena
mimostaveništní doprava.

Fáze provozu
Podrobné zhodnocení akustické situace v souvislosti s provozem na nově upraveném úseku SOKP stavby
510 a návrhy protihlukových opatření je provedeno v rámci samostatné přílohy této dokumentace (příloha č.
1).
Výpočet byl proveden v charakteristicky zvolených bodech před fasádou obytných domů v zájmovém území.
Výpočtové body jsou generovány ve všech nadzemních podlažích posuzovaných objektů. Body v 1.
nadzemním podlaží je umístěn 4 metry nad úrovní terénu. Výpočtové body v každém dalším podlaží jsou
umístěny s odstupem 3 metry.
Umístění výpočtových bodů je zřejmé z následujících obrázků severní a jižní části zájmového území. V
tabulce 3 v Akustické studii je pak uveden seznam výpočtových bodů včetně adres obytných objektů, před
kterými jsou body situovány. Jediným bodem, který není situován před fasádou obytného objektu je bod 19,
který je umístěn v prostoru rekreačního parku „U Čeňku“, ve vzdálenosti cca 1 100 metrů západně od
posuzované stavby.
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Obrázek 20 Situace výpočtových bodů v severní části zájmového území (lokality Černý Most a
Horní Počernice)
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Obrázek 21 Situace výpočtových bodů v jižní části zájmového území (lokality Běchovice a
Dolní Počernice)

Výpočet ve výhledovém stavu (rok 2015) byl proveden v následujících variantách:
Tabulka 24 Přehled řešených variant ve výhledovém stavu (rok 2015)
Varianta V03

Výhledová akustická situace bez realizace záměru
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2008
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A1 (s MÚK Vinice)

Varianta V04

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1
Výhledová akustická situace se záměrem – varianta A2 (bez MÚK Vinice)

Varianta V05

Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným variantou 2015 A1 (s MÚK Vinice) s použitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních

Varianta V06

protihlukových opatření, protihlukových clon v rozsahu varianty 2015 A1
a aplikace tzv. „tichých povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A1+TP

Varianta V07

Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
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shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi – jedná se o kombinaci pasivních
protihlukových opatření, protihlukových clon a aplikaci tzv. „tichých povrchů“.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP
Výhledová akustická situace se záměrem a s realizací dodatečných protihlukových
opatření a optimalizací PHC uvažovaných ve variantě V05. Jedná se o variantu,
jejímž cílem je návrh a posouzení protihlukových opatření v maximální
realizovatelné míře v místech, kde protihluková ochrana (2015 A2) není ve své
Varianta V08

realizaci zcela vyčerpána. Takto navržené PHC zlepší v maximální možné míře
akustický komfort objektů v oblasti Vinice a Horní Počernice (návaznost na SO
520). Zároveň je ve výpočtu zahrnuta aplikace tichého povrchu.
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, opt. PHC
Výhledová akustická situace se záměrem s realizací PHC navržených v rozsahu
shodným s variantou 2015 A2 (bez MÚK Vinice) s užitím krytů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, avšak bez aplikace protihlukových clon ve

Varianta V09

středním dělicím pásu – jedná se o kombinaci pasivních protihlukových opatření,
protihlukových clon (bez clon v ose pozemní komunikace) a aplikaci tzv. „tichých
povrchů“
Rozsah protihlukové ochrany: PHO – 2015 A2+TP, bez. stř PHC

Pro výpočet byly uvažovány čtyři základní varianty protihlukových opatření: stávající (PHO–2008),
výhledová PHO bez zvláštních opatření (PHO–2015), výhledová PHO–2015 A1(s MÚK Vinice) a A2 (bez
MÚK Vinice), dále jejich modifikace se speciální povrchovou úpravou (tiché asfalty) a nakonec modifikace
varianty PHO–2015 A2 s rozšířeným a optimalizovaným rozsahem PHO ve formě protihlukových clon.
Podrobný popis rozsahu PHO je popsán v Akustické studii (příloha č. 1).
Následující tabulky uvádějí výsledné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve zvolených bodech
výpočtu v jednotlivých lokalitách v území. Výsledky výpočtu jsou platné pro zvolené varianty v denní (6–22
hod) a noční době (22–6 hod). Vypočtené hodnoty LAeq,T jsou pro přehlednost podbarveny podle vypočtené
hodnoty LAeq,T následujícím způsobem:

58,2
60,1
62,1

Hodnota LAeq, T nepřekračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB.
Hodnota LAeq, T nacházející se na hranici hygienického limitu pro denní dobu
60 dB v rámci předpokládané nejistoty výsledku výpočtu.
Hodnota LAeq, T objektivně překračující hygienický limit pro denní dobu 60 dB v rámci předpokládané
nejistoty výsledku výpočtu.

Pozn.: pro noční dobu jsou podbarvení hodnot shodná, ovšem snížená o 10 dB.
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Tabulka 25 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Běchovice a Dolní Počernice
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Tabulka 26 Vypočtené hodnoty LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech v lokalitách Černý Most a Horní Počernice
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Výhledový stav - rok 2015 bez záměru (bez rozšíření komunikace o dva jízdní pruhy), je charakterizován
ve variantě V03 nárůstem intenzit dopravy odpovídající stavu, kdy bude zprovozněn kompletně vnější okruh
kolem hlavního města bez optimalizovaných protihlukových opatření ve formě clon a povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi. Z vypočtených hodnot je zřejmý významný pohyb hodnot ve
výpočtových bodech v denní/noční době, a to prakticky ve všech sledovaných lokalitách. Průměrně se jedná
o nárůst cca o 2 až 3 dB v porovnání s počátečním stavem roku 2008. K pohybu hodnot nad hranici
hygienického limitu s korekcí pro starou hlukovou zátěž 70/60 den/noc dochází pouze v noční době, a to ve
výpočtových bodech 10 až 12 (Dolní Počernice) a 35a až 36a (Horní Počernice). V denní době je hygienický
limit 70 dB splněn ve všech zvolených výpočtových bodech.
Výhledový stav - rok 2015 s realizací záměru (rozšíření komunikace na 6pruhovou směrově rozdělenou) je
charakterizován variantami technického řešení A1 (s MÚK Vinice) A2 (bez MÚK Vinice). Z pohledu
intenzit dopravy a rozsahu protihlukových opatření na SO 510 jsou varianty V04 a V05 víceméně
srovnatelné. V porovnání s variantou V03 (bez záměru) dochází díky realizaci rozsáhlých protihlukových
opatření k poklesu LAeq,T ve zvolených výpočtových bodech až o 6 dB v denní době a cca o 7 dB v noční
době. Z pohledu splnění požadavku na ochranu chráněného venkovního prostoru staveb a chráněného
venkovního prostoru však dochází ve zvolených výpočtových bodech k překračování hygienických limitů
60/50 dB den/noc, nebo k pohybu hodnot na hranici hygienických limitů pro hlavní komunikace v denní
i noční době. V noční době se jedná o výpočtové body 30 až 36 v lokalitě Horní Počernice, dále body 21 až
29 (vyšší NP) v lokalitě Černý Most, dále body 6 až 16 v lokalitě Dolní Počernice a body 1 až 3 v lokalitě
Běchovice. V případě PHO u variant A1 resp. A2 však stále dochází překračování hygienického limitu 50 dB
v chráněném venkovním prostoru staveb ve zvolených výpočtových bodech v noční době o 11 až 13 dB
v oblastech Dolní Počernice – Vinice a Horní Počernice. V denní době dochází ve zmíněných oblastech
k překračování v rozmezí 6 až 8 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací souboru protihlukových clon,
jež jsou předmětem variant V06 a V07, by dle vypočtených výsledků přispěla k dalšímu výraznému snížení
hlukového zatížení ve všech bodech zájmového území, a to v průměru o 3 až 4 dB oproti stavu bez použití
porézního povrchu se speciálními akustickými vlastnostmi (varianty V04 a V05). Přes výše kombinované
protihlukové opatření však bude v některých bodech v území docházet k překračování hygienického limitu, a
to především v noční době v lokalitě Horní Počernice (v bodech 34 až 36) v rozmezí 2 až 11 dB a v lokalitě
Dolní Počernice (v bodech 10 až 12) v rozmezí o cca 1 až 5 dB.
Rozsáhlá protihluková opatření v podobě tiché obrusné vrstvy s kombinací protihlukových clon
v rozsahu varianty V07 (bez MÚK Vinice) spolu s optimalizovanými clonami v lokalitě Dolní
Počernice, zástavba Vinice a PHC v prostoru MÚK Chlumecká jsou předmětem varianty V08.
Optimalizované clony, resp. clony s převislým koncem směrem do vozovky a nově navržené clony na
přemostění a na vratné rampě na MÚK Chlumecká mají na základě výpočtu předpokládané snížení hlukové
zátěže v porovnání s variantou bez optimalizace (varianta V07) až o 11 dB v lokalitě Horní Počernice (nově
navržená clona na MÚK Chlumecká a clona na sjezdové vratné rampě) a o 3,5 dB v lokalitě Dolní
Počernice, Vinice v denní resp. v noční době.
Pro zjištění účinnosti protihlukových clon projektovaných ve středním dělicím pásu (SDP) byly
porovnány výsledky výpočtu upravené varianty V07 bez těchto clon v SDP. Takto upravená varianta je
označena V09. Z výsledků plyne, že clony ve středním dělicím pásu přispívají ke snížení hlukové zátěže
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v lokalitě Černý Most (body 25
až 29), kde se absence střední clony projevila nárůstem hladiny od 1,7 do 2 dB v noční době. V lokalitě
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Dolní Počernice, Vinice byl výpočtem zjištěn rozdíl od 1,1 do 3,5 dB (body 5 až 15). K dalšímu rozdílu až
1,1 dB došlo v lokalitě Běchovice v bodech 2 až 3. V ostatních lokalitách se rozdíly pohybovaly do 1 dB.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v grafu 1. Z porovnání
průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, jakým způsobem hluk z dopravy v lokalitě vzroste ve
výhledovém roce 2015 v důsledku vyššího zatížení dopravou. Při realizaci protihlukových opatření
minimálně v rozsahu daných variantou V04 by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty
vypočtené ve stávajícím stavu (rok 2008) ve většině výpočtových bodů. Výsledné hodnoty LAeq,T se však i
nadále pohybují nad, nebo na hranici hygienického limitu v denní i v noční době 60/50 dB.
Pro snížení počtu nadlimitně zasažených objektů se jako účinné jeví varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez
clon v SDP), kde se projevuje účinek kombinace protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se
speciálními akustickými vlastnostmi, případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). Jinak řečeno, s
realizací uvedených opatření v lokalitě dojde oproti variantě V02 (PAS 2008) a variantě V03 (bez realizace
záměru v roce 2015) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb a
chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Graf 1 Průměrné hodnoty LAeq, T ze všech výpočtových bodů v okolí stavby SO 510 v denní a noční době

V souvislosti s rozšířením SOKP, stavby 510 byla navržena protihluková opatření, která jsou uvedena
v následující tabulce.
Tabulka 27 Optimalizovaný návrh protihlukových opatření na SO 510
Staničení
Výška
Délka
Od
Do
Umístění
[km]
[m]
[m]
60,42
60,65
5
230
Transparentní PHC na přemostění MÚK Chlumecká (SO 520)
5
90
PHC na vratné rampě MÚK Chlumecká (SO 520)
60,63

61,36

6

736

vpravo

60,67

61,36

6

691

vlevo

60,70

61,58

6

880

ve středním dělicím pásu

-

-

6

259

větev A MÚK Olomoucká
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Staničení
-

-

Výška
6

Délka
1196

Umístění
větev C MÚK Olomoucká

63,11

63,43

5

330

vpravo

63,43

63,50

5

62

vpravo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,41

5

302

vlevo

63,41

63,50

5

90

vlevo s převislým koncem horní hrany do vozovky

63,11

63,50

5

392

ve středním dělicím pásu

63,42

63,41

1,5

23

nízká "L" clona na zárubní zdi

63,50

63,93

5

426

vpravo

63,50

63,93

5

426

vlevo

63,50

63,93

5

426

ve středním dělicím pásu

Rozsah navržených protihlukových opatření je nutné v dalším stupni projektové dokumentace zpřesnit na
základě podrobného technického řešení stavebních úprav a nosnosti dotčených mostních konstrukcí.
Případné technické nesrovnalosti bude nutné v dalším stupni řešit vhodným řešením takovým způsobem, aby
bylo omezeno pronikání akustické energie od komunikace směrem k chráněné zástavbě. Dále je nutné
upozornit na fakt, že výšky clon pokud nejsou projektovány na hranách náspů jsou počítány od koruny
komunikace. Zemní valy v případě Běchovic (napojení SO 511) jsou uvažovány od terénu.
Akustické vlastnosti resp. požadovaná účinnost navrhovaných protihlukových clon musí odpovídat
požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost R (dB) v souladu s normami ČSN EN 1793-1 resp. ČSN EN
1793-2, Zařízení pro snížení hluku silničního provozu. Určení zvukové pohltivosti laboratorní metodou resp.
Určení zvukové neprůzvučnosti laboratorní metodou.

Závěr
Na základě výsledků výpočtu je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních komunikacích
jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů v lokalitách Horní Počernice,
Dolní Počernice (Vinice).
Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého silničního
okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán nárůst hlukové zátěže o
cca 2 až 3 dB.
Ve výhledovém roce 2015 dojde v případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého
asfaltu“ oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.
Optimální pasivní protihluková opatření navržená ve variantě V08 včetně opatření v podobě položení tichých
povrchů zajistí omezení hlukové zátěže na úroveň, která bude dle požadavků NV č. 148/2006 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, u většiny objektů splňovat platné hygienické hlukové limity
v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru v noční době. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě. V lokalitě Černý Most nebude nedocházet v noční době k překročení hygienického limitu v žádném
z výpočtových bodů. Pouze v případě přilehlé zástavby výškových panelových domů v ulici Bryksova, se
vypočtené hodnoty LAeq, T pohybují na hranici hygienického limitu pro noční dobu v rámci nejistoty výsledku
výpočtu 2 dB. V denní době bude hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech
výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě Vinice bude docházet k překročení hygienického limitu u
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výpočtových bodů 10 až 12. PHC jsou zde navrženy v maximální míře. V denní době bude hygienický limit
v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané lokalitě. V lokalitě
Běchovice nebude docházet díky aplikovaným protihlukovým opatřením navrženým v rámci stavby SO 511
k překračování hygienického limitu pro noční dobu u žádného z chráněných objektů. V denní době bude
hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb splněn ve všech výpočtových bodech v dané
lokalitě.

D. I. 5. Vliv na povrchové a podzemní vody
Pro posouzení vlivu posuzované stavby na povrchové a podzemní vody byla zpracována „Studie zhodnocení
vlivu silničního okruhu kolem Prahy, stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku, Rokytku a Počernický
rybník“. Tato studie je součástí předkládané dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 6.
Pro zhodnocení ovlivnění vod v dotčených tocích byly vybrána následující odběrová místa:
•

Profil KV1 na Chvalce, cca 30 m východně od stavby 510,

•

Profil KV2 na Chvalce, kde jsou zaústěny dešťové vody ze stavby 510, cca 20 až 30 m od stavby
510,

•

Profil KV3 na Svépravickém potoce, 40 až 50 m nad propustkem pod komunikací spojující D11 a
stavbu 510,

•

Profil KV4 na Svépravickém potoce, cca 100 m západně od dálniční smyčky (stavba 510 a dálnice
D11),

•

Profil KV5 na Rokytce, cca 1 km východně od stavby 510,

•

Profil KV6 na vtoku do Počernického rybníka, cca 200 m západně od stavby 510.

Hodnocení hydrologického režimu
Hydrologický režim dotčených toků v území byl hodnocen ve Studii zhodnocení vlivu silničního okruhu
kolem Prahy stavba 510 na Svépravický potok, Chvalku a Rokytku (Příloha dokumentace č. 6). Charakter
proudění na sledovaném úseku Chvalky a Svépravického potoka, lze ohodnotit jako klouzavý proud (mírně
proudící voda s klidnou hladinou s příležitostným vířením v příčném průřezu koryta). V případě
Svépravického potoka se klouzavý proud střídá s tůněmi. Charakter proudění na Rokytce lze charakterizovat
převážně jako tůně, minimální podíl klouzavého proudění a v dolní části se pohybuje vzdutí, způsobené
přehrazením toku nad Počernickým rybníkem.
Všechny sledované vodní toky lze hodnotit jako silně modifikované.

Ovlivnění množství vod
Ke zjištění množství odtoku dešťových ze stavby 510, byla vypracována Hydrotechnická studie, která je
samostatnou přílohou č. 5.
V místě MÚK Olomoucká byla na základě výsledků Hydrotechnické studie prokázána možnost zachování
stávajícího řešení odvádění dešťových vod, kdy je významná část dešťových vod zadržena v doprovodné
zeleni. Taktéž v úseku MÚK Novopacká - MÚK Olomoucká, bylo na základě výstupů modelu stávajícího
stavu hodnoceno odvodnění ve vztahu k projektovanému rozšíření. Výsledné hodnoty naznačují, že stávající
systém odvodnění poskytuje dostatečný potenciál pro retenci, resp. retardaci přímého odtoku do Chvalky.
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Retenční objem stávající DUN byl pro zachycení návrhové srážky a následné řízené prázdnění vyhodnocen
jako dostatečný.
Objem dešťových odpadních vod odtékající z daného úseku silnice za 1 rok lze odhadnout na základě
následujících údajů:
zpevněná plocha komunikace – 127 650 m2; koeficient odtoku ze zpevněných ploch – 0,6; roční úhrn srážek
v daném území – cca 500 mm. Předpokladem je, že z daného úseku komunikace bude odtékat 38 295 m3
dešťových vod za rok.

Ovlivnění jakosti vod
Všechny tři sledované vodní toky v území jsou již v současnosti výrazně ovlivněné lidskou činností.
Výsledky chemických analýz ukazují na zhoršený chemický i biologický stav.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Znečištění do vodních toků přichází z horních částí toků, nebo se do toků dostává plošným
vsakem z okolí. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod. Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací
zařízení včetně výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových
vod v posuzovaném území.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Ovlivnění hydrogeologických charakteristik a zdrojů vod
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) ani pásmo hygienické
ochrany vody (PHO). Záměr neleží v kategorii záplavových území, pouze v západní části Počernického
rybníka je dle VÚV vymezena zóna záplavového území pro Q100.

D. I. 6. Vlivy na půdu
Zábory půdy
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního (travnatého) dělícího pásu a okrajů komunikace
o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování
protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Je však nutné upozornit, že značná část pozemků, na nichž se posuzovaná stavba nachází, není vykoupena a
stále patří do ZPF a PUPFL. Tyto pozemky však již od zprovoznění stavby tento účel neplní. I tak bude
nutné v dalších stupních projektové dokumentace zažádat o souhlas s odnětím pozemků ze ZPF a PUPFL.
Posuzovaná stavba v současnosti zasahuje do pozemků, které jsou zařazeny jako ostatní plocha, vodní
plocha, zasahuje do pozemků ZPF (orná půda, zahrada, ovocný sad), i do pozemků náležejících do PUPFL.
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Stavba probíhá čtyřmi katastrálními územími. Stavba 510 v současném stavu zasahuje do pozemků ZPF
v celkovém součtu 13,55 ha. Jedná se o předpokládaný zábor pozemků ZPF, do kterých zasahuje stavba 510
ve stávajícím stavu.
Předpokládaný současný zábor v k. ú. Horní Počernice je 4,4132 ha, v k. ú. Černý Most je celkový zábor
ZPF 3,3246 ha, v k. ú. Dolní Počernice je předpokládaný zábor ZPF celkem 5,4731 ha, v k. ú. Běchovice
posuzovaná stavba zabírá 0,3468 ha.
Stavba 510 probíhá v k. ú. Dolní Počernice i přes pozemky náležející do PUPFL. Jejich celkový zábor činí
0,5604 ha.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Znečištění půdy
Ke kontaminaci půd může u hodnocené stavby dojít:
•

v průběhu přestavby,

•

provozem na silnici,

•

haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.

Riziko vznikající v průběhu výstavby je soustředěno do prostoru staveniště (znečišťování půd povrchovými
splachy z prostoru staveniště, uniklými oleji, ropnými produkty). K znečištění půdy může dojít při zemních
pracích, popř. při další manipulaci únikem pohonných a mazacích látek. Toto nebezpečí lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Obecně lze konstatovat, že při dodržení všech předpisů týkajících se ochrany životního prostředí je toto
riziko minimální.
Kontaminace půd v okolí silnic během provozu je způsobována zejména těžkými kovy, chloridy a ropnými
látkami šířícími se do okolí ve formě roztoků, aerosolů, jemných pevných částic (prach) a směsí plynů.
Ze studií věnovaných kontaminaci rostlin a půdy vlivem provozu na silnicích vyplývá, že:
•

znečištění od okraje komunikace prudce (exponenciálně) klesá a pozaďových hodnot se dosahuje 50
až 150 m od komunikace podle velikosti lineárního zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku času,
složení dopravního proudu, velikosti emitovaných částic,

•

znečištění půdy je soustředěno hlavně v povrchové vrstvě (cca 3 - 5 cm, maximálně 20 cm v případě,
že tato půda není obhospodařována orbou)

•

znečištění v půdním profilu klesá s přibývající hloubkou,

•

na závětrné straně je větší koncentrace znečištění než na straně návětrné.

Havárie a úniky nebezpečných látek, které budou součástí přepravovaných nákladů, lze považovat za
významné nebezpečí pro okolní pozemky i pro vzdálenější okolí komunikací. Za nejúčinnější způsob
omezení rizika vlivu havárií považujeme sledování a stanovení podmínek pro přepravu nebezpečných
nákladů.
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D. I. 7. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby na horninové prostředí, nerostné zdroje, stabilitu půdy a erozi
Plánovanou úpravou komunikace nevznikne nový liniový útvar v území, dojde pouze k rozšíření stávajícího
liniového útvaru. V rámci realizace stavby by nemělo dojít ke změnám topografie. K výrazným změnám
morfologie terénu v hodnocené oblasti rovněž nedojde.
Snížení rizika půdní eroze by mělo být zajištěno dodržením pracovních postupů a navržených opatření (viz
kap. D. IV).

Zdroje materiálu pro výstavbu a lokality pro uložení přebytečných výkopků
Problematika materiálových zdrojů a lokalit pro uložení přebytků výkopu nevhodného materiálu bude řešena
v rámci dalších stupňů projektové dokumentace. Zdroj materiálu není v této fázi určen.

Vlivy na přírodní zdroje
Stavbou nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, ani dobývací prostory. V navržené trase záměru ani
v její blízkosti se dále nenacházejí ložiska vyhrazených nerostů ani chráněná ložisková území.

D. I. 8. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Flóra
Zásah do floristických poměrů v souvislosti s realizací stavby bude převážně soustředěn na zásah do
zatravněného středního dělícího pruhu – tedy ruderální vegetace, dále půjde o zásah do okrajových částí
úseku SOKP 510 – rovněž pokryty ruderální vegetací.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude se
jednat o nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav
posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu
v provozu, kde již byly v minulosti provedeny sadové úpravy, budou tyto v případě potřeby pouze doplněny.

Fauna
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. V kategorii silně
ohrožený druh byly pozorovány čtyři druhy (skokan zelený, ještěrka obecná, chřástal vodní, ledňáček říční).
V kategorii ohrožený druh bylo pozorováno 16 druhů živočichů. Jedná se vesměs o živočichy, kteří se
v oblasti i v blízkém okolí vyskytují běžně (např. mravenci rodu Formica, druhy čmeláků rodu Bombus),
nebo se v trase stavby v době průzkumu pohybovali při hledání či lovu potravy (např. moták pochop,
vlaštovka obecná, rorýs obecný). Některé nalezené zvláště chráněné druhy bezobratlých (Brachinus
crepitans, Oxythyrea funesta) lze v současné době považovat za hojné druhy nacházející se běžně na území
Prahy, jejichž uvedení v seznamech zvláště chráněných živočichů již není příliš aktuální.
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U žádného ze zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna při zoologických průzkumech
v letech 2008 až 2010 vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště nebo plocha hromadného
rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců či dokonce jednotlivců.
V blízkém okolí stavby se nachází celá řada zvláště chráněných druhů živočichů. Z výsledků zoologických
průzkumů je patrné, že provozovaná komunikace nemá na přilehlé biotopy prakticky žádný negativní vliv.
Stávající těleso komunikace tvoří výrazný antropogenní prvek v krajině, i přesto se tu nachází celá řada
zvláště chráněných druhů živočichů.
Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované komunikace, anebo v místech,
kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se
nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.
Proto lze předpokládat, že realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny
směrového či výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.
Pokud budou respektována navržená opatření, záměr nebude představovat ohrožení zvláště chráněných
druhů živočichů.

Ekosystémy
Stávající úsek silničního okruhu 510 Satalice – Běchovice prochází východní okrajovou částí Prahy, která se
vyznačuje poměrně vysokým podílem orné půdy. Nachází se zde však i řada přírodních a přírodě blízkých
prvků, z nichž nejcennější část představují lesní celky, remízy, meze, roztroušená zeleň, vodní plochy a toky
s břehovými porosty.
Vzhledem k tomu, že se jedná o rozšíření stávající komunikace, se nepočítá se zásahem do okolní krajiny.
Veškeré práce v rámci realizace záměru proběhnou ve stávajícím tělese komunikace, nedojde tedy
k významnějším zásahům do stávajících okolních ekosystémů. K zásahům do okolních ekosystémů může
docházet vlivem zařízení staveniště apod.
Rovněž se počítá se zásahem, byť minimálním, do ekosystému orné půdy a antropogenně ovlivněných
ekosystémů, a to z důvodu budování nových protihlukových clon podél stávajícího úseku SOKP 510. Biota
těchto ekosystémů je druhotná, synantropní, s minimálním zastoupením prvků původních přírodních
ekosystémů. Vzhledem k charakteru těchto ekosystémů lze tedy zásahy označit za akceptovatelné.

D. I. 9. Vlivy na ÚSES, VKP, zvláště chráněná území, památné stromy, NATURA 2000
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability, maloplošných chráněných území i významných krajinných prvků definovaných ze zákona.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální.
Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované
úpravy se ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél
posuzované komunikace.
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K dotčení památného stromu definovaného § 46 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění nedojde.
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast. Stanovisko součástí kapitoly H této dokumentace.
Záměrem mohou být ovlivněny níže uvedené prvky ÚSES, ZCHÚ a PřP.

Dotčené prvky ÚSES:
 NRBC 1 „Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede po západní hranici NRBC Vidrholec
Návrh opatření: maximální ochrana stávajících porostů a minimalizace zásahů do těchto porostů
v souvislosti s realizací rozšíření úseku SOKP 510. Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se
NRBC.
 LBK 257 „Vítkov - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek pražského okruhu 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části
RBK Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: zachovat spojení s nadregionálním biocentrem Vidrholec a tím zachovat a podpořit
funkčnost stávajícího prvku ÚSES. Vzhledem k velmi malé styčné ploše biokoridoru a zájmového úseku
komunikace není třeba dále navrhovat speciální opatření na ochranu tohoto prvku ÚSES
 LBK 407 „Svépravický potok II“
Konflikt s trasou: LBK Svépravický potok II se dostává do střetu s přestavbou úseku komunikace v oblasti
dopravně velmi vytížené mimoúrovňové křižovatky Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11)
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká; zachovat maximální propustnost tohoto prvku ÚSES pod
komunikací i se všemi dotčenými rampami křižovatky

 IP 408 „Chvalka“
Konflikt s trasou: IP Chvalka se dostává do střetu s předmětnou stavbou pouze v místě jejího křížení
nedaleko MÚK Olomoucká (SOKP 510 a dálnice D11).
Návrh opatření: dále nezpevňovat koryto potoka; revitalizační úpravy toku a vysazení vhodných břehových
porostů v místě křížení s MÚK Olomoucká
 LBC 64 „Chvaly“
Konflikt s trasou: stávající úsek SOKP 510 vede v těsné blízkosti západní hranice LBC Chvaly, tento prvek
však nebude dotčen
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku (např. realizací vhodné zeleně podél tělesa
komunikace, atd.), dále není třeba speciálních opatření
117

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

 RBK 38 „Vinořská bažantnice - Vidrholec“
Konflikt s trasou: stávající úsek stavby 510 vede v těsné blízkosti západní hranice severní části RBK
Vinořská bažantnice - Vidrholec
Návrh opatření: podpora funkčnosti tohoto navrženého prvku, např. založením chybějících částí formou
rozptýlených porostů vysoké zeleně či provedením vhodných vegetačních úprav na náspech tělesa silnice.
Neumísťovat deponie materiálů v úseku dotýkajícím se RBK
Dotčená zvláště chráněná území:
 PP Počernický rybník
Konflikt se záměrem: ve stávajícím i výhledovém stavu bude přemostěn, na mostě budou doplněny
protihlukové clony, k jeho ovlivnění však nedojde
 PP Xaverovský háj
Konflikt se záměrem: stávající úsek SOKP 510 prochází východní okrajovou částí tohoto zvláště chráněného
území, stavba nebude rozšiřována na úkor této přírodní památky
 Přírodní park Klánovice – Čihadla
Konflikt se záměrem: asi dvě třetiny zájmového území leží ve stávajícím stavu přímo na území přírodního
parku, stavba nebude rozšiřována na úkor tohoto přírodního parku

D. I. 10. Vliv na krajinu a krajinný ráz
Provozovaná stavba východní části Pražského okruhu – úsek 510 Satalice – Běchovice tvoří spojnici mezi
R10, D11, I/12 a Štěrboholskou radiálou, která v současnosti plynule převádí tranzitní dopravu z Pražského
okruhu na Městský okruh (MO), resp. jeho část, nazývanou Jižní spojka. Stavba 510 byla postavena v
kategorii, která odpovídá třípruhovému uspořádání, je však pouze dvoupruhová se širokým středním dělícím
pásem, který vytváří rezervu pro třetí jízdní pruh. Tato rezerva umožní úsek poměrně rychle a efektivně
rozšířit bez nutnosti vykupovat další pozemky a významně stavebně zasahovat do okolní krajiny.
Dotčená krajina má již stávajícím využitím sníženou estetickou hodnotu. V blízkosti stávajícího úseku SOKP
510 se nacházejí kromě významných lokalit z hlediska ochrany přírody a krajiny také zemědělsky využívané
plochy, komplex Centrum Černý Most a obytná zástavba.
Záměr překračuje několik vodotečí spíše s méně kvalitní doprovodnou zelení (Rokytka, Svépravický potok,
potok Chvalka). Rozsáhlejší lesní komplexy se na území nacházejí pouze v lokalitě PP Xaverovský háj.
Nelesní zeleň tvoří pak výše zmíněné břehové porosty a doprovodná zeleň podél stávajícího úseku stavby
510.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu
z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům
do stávajícího úseku stavby 510.
Řešený záměr předpokládá realizaci přestavby významného antropogenního liniového útvaru v krajině. O
negativní zásah do krajinného rázu se nebude jednat ani v lokálním měřítku, neboť ráz krajiny ani pohledový
horizont se rozšířením komunikace na šestipruhový profil nezmění.
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Z hlediska ochrany a tvorby krajinného rázu je primárním požadavkem podpora a ochrana stávajících
přírodních prvků, např. v rámci ÚSES, VKP.
Záměr zasáhne do stávající vegetace minimálně, půjde o zásah do ruderální vegetace krajnic, příkopů a
středního dělícího pásu.
Ve stávajícím stavu jsou podél komunikace umístěny protihlukové clony. Na základě výsledků akustické
studie jsou navrhovány další, anebo se bude jednat o jejich prodloužení či zvýšení. Výšky navrhovaných
PHC se pohybují od 1,5 do 6 m. Vzhledem k tomu, že jsou protihlukové clony umístěny podél komunikace
již ve stávajícím stavu, nepředpokládá se, že jejich prodloužením či zvýšením se významně změní charakter
krajinného rázu. Ráz krajiny ani pohledový horizont se tak nově navrhovanými protihlukovými clonami
nezmění.
Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí k jejich
začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky (Clematis), které
jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník. V případě ozelenění vybraných protihlukových
clon nebudou v krajině působit rušivý dojmem.

D. I. 11. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Přestože z východního okraje Prahy pochází množství archeologických nálezů dokládajících osídlení již od
doby kamenné, je učinění archeologického nálezu během stavebních prací vzhledem k již provozovanému
předmětnému úseku pražského silničního okruhu více než nepravděpodobné.
Záměr jako takový, s přihlédnutím k již stávajícímu úseku SOKP 510, není tedy umístěn v prostoru, který by
mohl být označen jako území historického, kulturního nebo archeologického významu.
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen pouze při demolici stávající DUN a retenční nádrže a v případě přeložek
inženýrských sítí.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na základě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí pro rok 1998 (projekt
PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č. 1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem změny
v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém čase. Při
hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by měla
zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového působení
vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada nejasností a
rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty, které mohou být
zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a nejistot. Nezanedbatelným
kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní správy). Uvedené kriterium
však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, zejména z hlediska primárního posouzení skutečnosti,
zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními důvody z hlediska respektování zájmů
ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany
proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru posuzuje záměr předložený oznamovatelem
včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění
významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat
k eliminaci zjištěných vlivů, a to zejména navržením ochranných opatření, která je nutné dodržet v rámci
fáze projektových příprav, výstavby a provozu záměru.
Tabulka 28 Přehled vlivů způsobených výstavbou a provozem posuzovaného záměru (+ vliv nastane, - vliv
nenastane)
Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změna mikroklimatu

+
-

+
-

Změna kvality povrchových vod

-

-

Změna kvality podzemních vod

-

-

Vliv na povrchový odtok a změnu říční sítě
Ovlivnění režimu podzemních vod, změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemní
vody
Zábor ZPF

+

+

-

-

+

+

Zábor PUPFL

+

+

Změny čistoty půd

-

-

Projevy eroze

-

-

Svahové pohyby

-

-

Pohyby vzniklé poddolováním

-

-

Změna čistoty ovzduší

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

-

-

Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les

-

-

Likvidace, poškození lesních porostů

-

-

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a významných krajinných prvků

+

+

Vlivy na další významná společenstva

-

-
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Fáze záměru

Vliv

Výstavba

Provoz

Změny reliéfu krajiny

-

-

Vlivy na krajinný ráz

-

-

Likvidace, narušení budov a kulturních památek

-

-

Vlivy na geologické a paleontologické památky

-

-

Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti

+

+

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny

-

-

Vlivy na rekreační využití území

-

-

Biologické vlivy

-

-

Fyzikální vlivy - hluk

+

+

Vlivy spojené s havarijními stavy

+

+

Vlivy na zdraví

+

+

V následujícím textu je provedeno hodnocení jednotlivých složek či aspektů životního prostředí z hlediska
velikosti vlivu. Parametry daného kritéria (velikost vlivu) jsou následující:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1

Změny v čistotě ovzduší – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.

Změny v čistotě ovzduší – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny
akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický limit pro stavební činnost (65 dB).
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Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže. I tak
však nebudou v některých výpočtových bodech splněny hygienické limity hluku.

Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

Největším ekologickým nebezpečím v dané oblasti jsou úniky ropných látek a olejů a jejich vsakování do
podzemních i povrchových vod. Riziko hrozí především v souvislosti s haváriemi dopravních prostředků
přepravujících nebezpečné látky.

Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedochází z hlediska expozice hluku k navýšení rizika negativního ovlivnění veřejného
zdraví obyvatel stávající obytné zástavby.
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

Horninové prostředí: ložiska vyhrazených a nevyhrazených nerostů, poddolovaná území, svahové
pohyby
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací záměru nedojde k dotčení ložisek vyhrazených i nevyhrazených nerostů a nedojde k zásadu do
poddolovaného území.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebudou vznikat svahové pohyby.

Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Z výsledků odběrů bylo zjištěno, že provoz na posuzované komunikaci má na znečištění povrchových vod
jen malý podíl. Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality
povrchových vod.
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Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry. Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany
vody. Záměr neleží záplavovém území.

Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.
Dočasné zábory ZPF mohou vznikat v průběhu výstavby (např. prostory pro stavební dvory apod.). Jejich
rozsah nelze v současné fázi projektových příprav přesně hodnotit.
Riziko kontaminace půd ve fázi výstavby i ve fázi provozu bude za dodržování technických opatření
zanedbatelné. Při dodržení ochranných opatření se nepředpokládá vznik erozí půdy.

Likvidace, poškození populací vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Jednalo se především o pozorování několika málo jedinců
či dokonce jednotlivců. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo trasu posuzované
komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník, Chvalský lom,
Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a nehrozí tak jejich
negativní ovlivnění. Realizace stavby, která zahrnuje pouze rozšíření komunikace bez změny směrového či
výškového řešení, nijak zvlášť neohrozí, neoslabí ani nezničí zdejší populace živočichů.

Vliv na mimolesní zeleň
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k němu přece jen došlo, půjde o
nevýznamné kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí sadových úprav posuzované
komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny).
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Likvidace, zásah do prvků ÚSES a vliv na NATURA 2000
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.

Zásah do VKP, vlivy na krajinný ráz
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze zákona,
neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se
v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vlivem rozšíření
posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální. I tak jsou navržena opatření, která tyto negativní vlivy
minimalizují.
Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu „Satalice – Běchovice“ významným způsobem
neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního okruhu z okolní
krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním úpravám a zásahům do
stávajícího úseku pražského okruhu.

Likvidace, narušení paleontologických, archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

K ovlivnění kulturních ani paleontologických památek realizací záměru nedojde.
Záměr není umístěn v prostoru, který by mohl být označen jako území archeologického významu.

Vlivy spojené se změnou funkčního využití krajiny (plochy)
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Rozšířením posuzované komunikace nedojde ke změně funkčního využití ploch.

Vlivy na rekreační využití krajiny
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

Vlivem rozšíření stávající komunikace nedojde ke změnám z hlediska rekreačního využívání krajinného
prostoru.
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Závěr
Dle provedeného vyhodnocení významnosti vlivů lze konstatovat, že záměr bude představovat nevýznamný
až nulový vliv na čistotu ovzduší, akustickou situaci, zdraví obyvatel, horninové prostředí, povrchové a
podzemní vody, zábor ZPF a PUPFL, ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, mimolesní
zeleň, prvky ÚSES a soustavu NATURA 2000, dále na VKP a ovlivnění krajinného rázu, narušení
paleontologických, archeologických a kulturních památek, změnu funkčního využití krajiny a vliv na
rekreační využití krajiny a možností havárií.
Výstavba ani provoz posuzovaného záměru nebude představovat nepříznivý vliv přesahující státní hranice.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Fáze výstavby
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších technických zařízení
(špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít k úniku pohonných či mazacích hmot,
které znečistí okolí.
Situace při výstavbě bude poněkud ztížena tím, že úsek SOKP 510 bude během výstavby v provozu. Bude
tedy nutné provádět veškeré práce se zvýšenou opatrností.

Fáze provozu
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím vozidel z vozovky
obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane v případě havárie vozidla
převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR), platnou od 1.7.2001.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze projektových příprav
•

V dalším stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby celkově
vyhovovaly z hlediska ochrany životního prostředí.

•

V co nejvyšší možné míře ponechat stávající povrchové odvádění dešťových vod v úseku MÚK
Novopacká – MÚK Olomoucká. Technická opatření v úseku MÚK Olomoucká – most přes údolí
Počernického rybníka v co největší možné míře řešit tak, aby byl zachován stávající ráz odvádění
dešťových vod, včetně využití bezejmenné vodoteče u Xaverovského háje.

•

Vzhledem k vypouštění dešťových vod do recipientů, musí stavebník tuto skutečnost projednat s
příslušným správcem vodního toku.

•

Odvodňovací příkopy navrhnout s dostatečným průtočným profilem i pro přívalové srážkové vody,
které zabezpečí odtok dešťových vod z vozovky.

•

Pro případ úniku ropných látek zpracovat havarijní plán, který bude předložen k posouzení
vodohospodářskému orgánu.

•

Mostní objekty (včetně navrhované lávky) musí být navrženy s dostatečnou světlostí jednotlivých
mostních polí přes vodoteče tak, aby byla zajištěna funkčnost migračního profilu pro všechny
kategorie zvěře a eliminovány případné střety motorových vozidel s živočichy.

•

Pro uchování druhové diverzity a pro zabránění ekologické devastace řešeného území respektovat
v nejvyšší možné míře funkční a navržené prvky ÚSES a VKP.

•

Bude třeba požádat orgán ochrany přírody o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů, které mohou být posuzovaným záměrem negativně dotčeny. Jedná se o druhy
Cicindela campestris, Bombus terrestris, Bombus lapidarius, Formica truncorum, Formica fusca.

•

Pro jakýkoliv zásah do ÚSES, VKP a ZCHÚ a jejich ochranných pásem je třeba získat souhlasné
stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.

•

Vytvořit dostatečný časový prostor na vykoupení nebo pronájem ploch a vynětí ze ZPF před
zahájením vlastních stavebních prací atd.

•

Při výběrovém řízení na dodavatele stavby brát jako jedno ze srovnávacích měřítek i specifikování
garancí na minimalizaci negativních vlivů v době výstavby a na celkovou délku trvání výstavby.

•

V místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským hájem a
objektem hájovny vybudovat novou lávku pro pěší, cyklo a hipo turistiku.

•

Uzavírání části MÚK Českobrodská musí koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby
nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

•

Doporučujeme podél vybraných protihlukových stěn vysázet popínavé rostliny, které přispějí
k jejich začlenění do území. Vhodnými druhy pro osázení protihlukových stěn jsou např. plaménky
(Clematis), které jsou nenáročné na stanoviště, dále také opletka a přísavník.

•

Podél rozšířené komunikace doplnit sadové úpravy.

•

Při sadových úpravách tělesa komunikace a přilehlých ploch dodržovat doporučenou druhovou
skladbu, která se přibližuje přirozené vegetaci a zároveň je odolná solance (příp. jiným přípravkům
pro zimní údržbu komunikace).
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•

Maximálním možným způsobem posílit v rámci vegetačních úprav izolační zeleň podél tělesa
komunikace v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.

•

V rámci vegetačních úprav v zářezu silničního tělesa v lokalitě Vinice naplánovat a provést úpravu
zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří významný izolační prvek vůči
silničnímu provozu na úseku stavby 510.

•

Dále nezpevňovat koryta Svépravického potoka a Chvalky.

Fáze výstavby
•

V době výstavby je nutný maximálně šetrný postup zabraňující zbytečné devastaci životního
prostředí.

•

Stavební dvory neumísťovat do území začleněných do ÚSES či VKP.

•

V případě nálezu zvláště chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich ochranu
a další postup (např. záchranný přenos) konzultovat s orgánem ochrany přírody.

•

V době výstavby chránit vzrostlé stromy poblíž staveniště proti poškození těžkou mechanizací
(oplocení, bednění kmene apod.).

•

Nutná kácení stromů provádět v období vegetačního klidu (říjen až březen) a mimo hnízdní období
(duben – červenec).

•

Ve stejném období vhodném pro kácení dřevin (říjen až březen) provádět i skrývku svrchní vrstvy
půdy. Toto opatření přispěje k eliminaci škod na populacích živočichů.

•

Při výstavbě je třeba minimalizovat dočasný i trvalý zábor půd a zejména pečlivě sejmout ornici.
Sejmutou ornici je nutno v době skladování účinně chránit před různými zdroji degradace.

•

Při realizaci stavby je nutno zajistit bezpečnost provozu na stávajících komunikacích.

•

Před nasazením dopravních a stavebních mechanismů věnovat zvýšenou pozornost jejich
technickému stavu z hlediska ekologické nezávadnosti a v tomto směru provádět periodické
kontroly.

•

Před výjezdem vozidel ze stavby zajistit jejich řádné očištění v areálu staveniště. V případě, že
přesto dojde ke znečištění veřejných komunikací, zajistí dodavatel stavby jejich řádné očištění.

•

Pohonné hmoty a maziva je třeba skladovat pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany
půdy a vod. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

•

Místo maziv a paliv ropného původu používat snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.

•

V případě úniku ropných látek neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou zeminou a
vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, musí probíhat v souladu s platnou právní úpravou a v souladu se
schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Pro zamezení šíření zvýšené sekundární prašnosti v době výstavby provádět čištění komunikací u
výjezdů ze stavby.

•

Při převážení sypkého materiálu zamezit úniku materiálu za jízdy.

•

Minimalizovat znečištění ovzduší exhalacemi ze spalovacích a vznětových motorů vozidel a
stavební techniky udržováním jejich dobrého technického stavu a pravidelnými kontrolami.

•

V rámci minimalizace hluku používat kvalitní techniku a automobily, které budou splňovat platné
předpisy.
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•

Správnou organizací výstavby minimalizovat pohyb mechanismů a těžké techniky v blízkosti obytné
zástavby a hlučná zařízení (např. kompresory apod.) stínit mobilními akustickými zástěnami.

•

V případě zjištění nových nebo neočekávaných skutečností, např. odkrytí mimořádných
archeologických nálezů, postupovat podle platných zákonných norem, informovat neprodleně
oprávněnou organizaci a konzultovat s ní další postupy.

Fáze provozu
•

Zvýšený důraz klást především na způsob údržby komunikace v zimních obdobích, tj. účelné
využívání posypových materiálů a následné zachycení rozpuštěných solí.

•

V případě úniku ropných látek do okolí neprodleně zahájit sanační práce a s kontaminovanou
zeminou a vodou zacházet podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících prováděcích
předpisů.

•

Odstranění, popř. recyklace odpadů, které budou vznikat ve fázi provozu stavby, musí probíhat
v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro nakládání s odpady.

•

Po realizaci stavby revitalizovat dotčené vodoteče (Svépravický potok a Chvalku).
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení
vlivů
Dokumentace je zpracována v souladu se současně platnými právními předpisy. Při hodnocení bylo použito
standardních metod a dostupných vstupních informací. Jednotlivé vlivy na životní prostředí byly hodnoceny
v porovnání s limity, které jsou obsaženy v právních předpisech pro složky životního prostředí. V oborech,
v nichž normované limity neexistují (např. posouzení vlivu záměru na krajinný ráz), je předpokládaný dopad
slovně zhodnocen.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na životní
prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení koeficientu
významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Údaje o stavu ŽP v dané lokalitě použité v této dokumentaci byly získány:
•

literární rešerší (viz seznam použité literatury),

•

jednáním s dotčenými orgány a organizacemi,

•

terénním průzkumem,

•

vlastním měřením in situ,

•

použitím programu CADNA/A,

•

použitím programu SYMOS 97, verze 2006,

•

dalšími podrobnými studiemi (viz seznam příloh, resp. seznam použité literatury).

Hodnocení vlivu dopadů „Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 510 Satalice - Běchovice“ bylo provedeno
na základě:
•

oznámení záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice – Běchovice“,

•

podkladů dodaných investorem,

•

terénního průzkumu,

•

územně plánovacích dokumentů a podkladů,

•

mapových podkladů,

•

jednání s dotčenými orgány a organizacemi,

•

vypracovaných odborných studií.

Pro výpočet rozptylové studie byl použit program SYMOS 97, verze 2006. Metodika „SYMOS 97“
umožňuje počítat krátkodobé i roční průměrné koncentrace znečišťujících látek v síti referenčních bodů, dále
doby překročení zvolených hraničních koncentrací (např. imisních limitů) za rok, podíly jednotlivých zdrojů
nebo skupin zdrojů na roční průměrné koncentraci v daném místě a maximální dosažitelné koncentrace a
podmínky (třída stability ovzduší, směr a rychlost větru), za kterých se mohou vyskytovat. Metodika
zahrnuje korekce na vertikální členitost terénu a bere v úvahu i rozložení četností směru a rychlosti větru.
Pro výpočet akustické studie byl použit program CADNA/A.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování
dokumentace
Dokumentace je zpracována na základě technických podkladů (DÚR), mapových podkladů, vypracovaných
odborných studií a terénních průzkumů.

Fáze výstavby
Vzhledem k tomu, že není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, není možné přesně
kvantifikovat vlivy vlastní výstavby na okolní prostředí.
Akustická a rozptylová studie tedy hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících
předpokladů postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření.

Hluk a ovzduší
Neurčitost plyne ze současných znalostí o intenzitách dopravy. Z toho plynou nejistoty ve výpočtech, které
jsou založeny na těchto intenzitách dopravy (tj. akustická a rozptylová studie).
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i výhled předpokládaného provozu na
komunikační síti, kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a jeho emisní parametry
na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku v České republice a celková
intenzita.

Hodnocení zdravotních rizik
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno mít na paměti nejistoty, kterými je
vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v následujících oblastech:
•

prognóza dopravního zatížení komunikací v roce 2015,

•

stanovení koncentrací imisním modelem,

•

expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich výskyt ve
vnějším prostředí,

•

nedostatek informací o počtu exponovaných lidí,

•

ovlivnění individuálního rizika profesionální expozicí, stylem života (kouřením) a migrací,

•

stanovení referenčních koncentrací a směrných hodnot pro znečišťující látky,

•

dispoziční řešení bytů, orientace oken, informace o době expozice v daném místě ,

•

použití dat o konfiguraci terénu,

•

použití epidemiologických dat charakterizujících vztah dávky a účinku ze zahraničních studií
publikovaných WHO a EC.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve vztahu k
celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Předkládaný záměr „Stavba 510 Satalice – Běchovice“ je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Z hlediska ovlivnění hlukového zatížení území je v Akustické studii hodnocena i varianta nulová (varianta
V03 – výhledová akustická situace bez realizace záměru v roce 2015).
Porovnání variant řešení z hlediska ovlivnění jednotlivých složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých kapitolách dokumentace a také v jednotlivých odborných studiích – samostatných přílohách
dokumentace.

Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo
Zdravotní rizika – hluk výstavba
V případě stavební činnosti se jedná o časově omezený zdroj hluku po dobu trvání stavby. Vliv stavby se
bude projevovat zejména v oblasti krátkodobého rušení a obtěžování obyvatel nejbližších obytných objektů.
Tato krátkodobá expozice nepředstavuje v žádné z variant technického řešení (A1 a A2) z hlediska
hodnocení zdravotních rizik zásadní expozici. Mezi variantou A1 a variantou A2 není z hlediska velikosti
hlukové zátěže z výstavby prakticky žádný rozdíl.
Zdravotní rizika – hluk provoz
Ve všech navrhovaných variantách záměru (varianty řešené v akustické studii: V04 – V09) dochází
k významnému poklesu procenta exponovaných obyvatel obtěžovaných hlukem a se subjektivními pocity
rušení spánku. Nejvýznamnější je pokles procenta exponovaných osob obtěžovaných hlukem a rušených ve
spánku u varianty V08 (varianta v akustické studii - optimalizace PHC a při uvažování „tichých asfaltů“).
Při procentuelním vyhodnocení obtěžování hlukem a subjektivního rušení spánku obyvatel v okolí
posuzované stavby bylo zjištěno, že rozdíl mezi oběma variantami technického řešení je v desetinách
procenta a je tudíž nevýznamný.
Zdravotní rizika – znečištění ovzduší
Hodnocení zdravotních rizik bylo zaměřeno na zdravotní rizika spojená s krátkodobými a dlouhodobými
expozicemi z výstavby a provozu záměru (z automobilové dopravy). Byla hodnocena rizika imisí NO2, CO,
SO2, benzenu, benzo(a)pyrenu, suspendovaných částic PM10 a PM2,5.
Na základě provedeného hodnocení zdravotních rizik bylo zjištěno, že prevalence chronických respiračních a
astmatických symptomů u dětí a prevalence chronických respiračních symptomů u dětí a dospělé populace se
v důsledku předpokládaného stavu po realizaci posuzované stavby takřka nezmění.
Z hodnocení zdravotních rizik vyplývá, že akceptovatelná míra zvýšení celoživotního karcinogenního rizika
se realizací posuzovaného záměru prakticky nezmění. Provozem na posuzované komunikaci nedojde oproti
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stavu bez realizace záměru k navýšení pravděpodobnosti výskytu nádorových onemocnění v dotčené
populaci oproti současnému stavu.
Porovnáním výsledků zdravotních rizik pro varianty technického řešení A1 (6 křižovatek) a A2 (5
křižovatek) nevyplynuly jednoznačné závěry pro upřednostnění jedné z nich.
Sociálně ekonomické vlivy
Výstavba záměru bude zdrojem práce pro stavební, projekční a dopravní firmy. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Rozšířením posuzované komunikace dojde k větší plynulosti dopravy. Dojde tak k úspoře pohonných hmot a
času, které mají své ekonomické vyjádření.

Vlivy na akustickou situaci
Výstavba
V chráněném venkovním prostoru staveb v okolí navrhovaného záměru budou v obou variantách
technického řešení (A1 i A2) ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost (65 dB).

Provoz
V akustické studii bylo řešeno ve fázi provozu celkem 7 variant řešení. Tyto varianty jsou podrobně popsány
v kapitole D. I. 4.
Varianty výpočtu a účinnost navrhovaných protihlukových opatření jsou porovnány v níže uvedeném grafu.
Z porovnání průměrných hodnot ve výpočtových bodech je zřejmé, že hluk z dopravy v roce 2015 bez
realizace záměru (nulová varianta) oproti stávajícímu stavu (rok 2008) vzroste o 2 – 3 dB.
Při realizaci protihlukových opatření daných variantou V04 (výhledová akustická situace se záměrem – 6
křižovatek) by v zájmovém území hodnoty hluku poklesly pod hodnoty vypočtené ve stávajícím stavu (rok
2008) ve většině výpočtových bodů.
Pro další snížení hluku byly navrženy varianty V06, V07, V08 a i V09 (bez clon ve středním dělicím pásu) s
kombinací protihlukových clon a porézních povrchů vozovky se speciálními akustickými vlastnostmi,
případně optimalizovaných tvarů clon (varianta V08). V těchto variantách dojde oproti variantě V02 (PAS
2008) a variantě V03 (nulová varianta) k dalšímu výraznému poklesu hlučnosti v chráněném venkovním
prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru, a to jak v denní, tak i v noční době.
Z hlediska hlukového zatížení je nejpříznivější varianta V08. Jedná se o variantu pěti křižovatek (v
dokumentaci řešena jako varianta A2 – bez MÚK Vinice) s realizací PHO v maximální možné míře a
s aplikací „tichého asfaltu“.
Nejméně příznivá je nulová varianta (varianta V03).
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Vlivy na ovzduší
Při vyhodnocení situace s realizací záměru ve výhledovém roce 2015 vychází příznivěji varianta A2 (s pěti
MÚK). Rozdíly jsou však minimální.
Tabulka 29 Sumarizační tabulka – varianta A1 x A2

body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Výhledový stav - Varianta A1

NOx

-3

maximum

minimum

maximum

1,3130

26,0231

6,0765

10,5530

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m )

0,2987

3,0228

0,8753

1,3272

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

6,5506

72,9625

12,0704

38,7046

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5297

12,2397

1,7846

5,5061

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4593

10,6118

1,5472

4,7738

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0686

1,6977

0,3317

0,6059

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9524

41,4517

5,4649

18,9281

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0508

1,2563

0,2455

0,4483

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4448

30,6743

4,0440

14,0068

58,1467

1148,4687

174,7804

561,1037

0,0104

0,1840

0,0502

0,0821

0,0002

0,0041

0,0010

0,0017

1,2968

25,7017

6,0015

10,4227

0,2950

2,9854

0,8645

1,3108

Maximální denní osmihodinový průměr

Benzen
BaP
NOX
NO2
A2

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

minimum

NO2

CO

Výhledový stav - Varianta

Charakteristika

(µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

NO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m )

6,4697

72,0614

11,9213

38,2266

SO2

Aritmetický průměr 1 hod (µg.m-3)

0,5232

12,0885

1,7625

5,4381

SO2

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

0,4536

10,4808

1,5281

4,7149

PM10

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0678

1,6767

0,3276

0,5984
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body výpočtové sítě 1 - 6161 body mimo síť 10001 – 10006
Varianta

Polutant

Charakteristika

minimum

maximum

minimum

maximum

PM10

-3

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m )

1,9283

40,9398

5,3974

18,6944

PM2,5

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)

0,0501

1,2408

0,2424

0,4428

PM2,5

Aritmetický průměr 24 hod (µg.m-3)

1,4269

30,2954

3,9941

13,8338

57,4286

1134,2851

172,6219

554,1741

0,0102

0,1817

0,0496

0,0811

0,0002

0,0040

0,0010

0,0017

Maximální denní osmihodinový průměr
(µg.m-3)

CO
Benzen
BaP

Aritmetický průměr 1 rok (µg.m-3)
-3

Aritmetický průměr 1 rok (ng. m )

Vlivy na vodu
Povrchová voda
Vlivem předmětné stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti. Z hlediska velikosti odtoku je nejpříznivější varianta 0
(zachování stávajícího stavu). Z hlediska variant technického řešení není významnější rozdíl.
Po zprovoznění rozšířené komunikace se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových vod.
Vzhledem k tomu, že se budou v některých částech stavby revitalizovat odvodňovací zařízení včetně
výstavby nové usazovací nádrže, lze předpokládat minimální ovlivnění kvality povrchových vod
v posuzovaném území v obou posuzovaných variantách technického řešení.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.

Podzemní voda
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace bez realizace významných terénních úprav a zářezů, lze očekávat jen
poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické poměry.
Kontaminace podzemních vod způsobená vlivem dopravy se nepředpokládá. Provoz na komunikaci nevede
k žádnému výraznému zhoršení kvality podzemních vod z hlediska obsahu ropných látek nebo těžkých kovů
od výfukových plynů.
Rozdíl mezi variantami technického řešení A1 a A2 nebude z hlediska ovlivnění kvality i kvantity
podzemních vod žádný.
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdy (ZPF, PUPFL)
Ve stávajícím stavu posuzovaná stavba zabírá cca 13,55 ha pozemků náležejících do ZPF. Vlivem rozšíření
komunikace se nepočítá s významnějšími zábory půdy, bude se jednat o drobné zábory pro realizaci PHC,
dočasné zábory pro zařízení staveniště apod. Rozdíl mezi oběma aktivními variantami nebude prakticky
žádný.
135

Dokumentace dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 „Satalice – Běchovice“

Posuzovaná stavba probíhá v současnosti i přes pozemky PUPFL. Jejich celkový zábor činí v současnosti cca
0,56 ha. Vlivem rozšíření komunikace se nepředpokládá žádný významný zábor půd náležejících mezi
PUPFL. Rozdíl mezi oběma variantami technického řešení nebude de facto žádný.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na horninové prostředí. Jedná se pouze o rozšíření stávající komunikace. Nerostné
zdroje nebudou realizací záměru dotčeny.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje budou v obou variantách technického řešení stejné.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na faunu
Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované stavby však
nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.
Vlivy na faunu budou v obou variantách technického řešení de facto stejné.
Vlivy na flóru
V souvislosti se záměrem nedojde k negativnímu ovlivnění vegetace zájmového území. Dojde k zásahu do
nevýznamné ruderální vegetace okrajů komunikace, příkopů a středního dělícího pásu. Ke kácení dřevin by
vzhledem k charakteru stavby dojít nemělo.
Na sledovaných lokalitách nebyly nalezeny žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu
vyhlášky č. 359/1992 Sb. v platném znění. Nebyla zjištěna ani přítomnost ohrožených druhů rostlin
uvedených v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (ed. Procházka, 2001).
Z hlediska vlivů na flóru je nejpříznivější nulová varianta (zachování stávajícího stavu). V obou variantách
technického řešení nebude z hlediska vlivů na flóru významnější rozdíl.

Vlivy na ekosystémy
Stavbou dojde k záboru části polního biotopu, biotopů okrajových částí komunikace a příkopů. Přímé
negativní ovlivnění ekosystémů záměrem bude vzhledem k charakteru lokality (převážně antropogenně
ovlivněné nevýznamné plochy) malé.
Rozdíl mezi variantami technického řešení bude z tohoto hlediska málo významný.
Vlivy na ÚSES, VKP, ZCHÚ a systém Natura 2000
Vlivy na ÚSES
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální. I tak jsou navržena
opatření, která tyto případné negativní vlivy minimalizují.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti nacházející se v okolí.
Z hlediska vlivu na ÚSES a systém NATURA 2000 není mezi variantami technického řešení žádný rozdíl.
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Vlivy na VKP
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb. vyskytující se v zájmovém
území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní park. Vzhledem, že se jedná pouze o
rozšíření stávající komunikace, budou vlivy na tyto VKP minimální v obou variantách technického řešení.
Vlivy na ZCHÚ a přírodní parky
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Mezi posuzovanými variantami technického řešení není z hlediska vlivů na ZCHÚ žádný rozdíl.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální. V obou variantách technického řešení budou
vlivy na přírodní park Klánovice – Čihadla v podstatě stejné.
Vlivy na systém Natura 2000
Žádná z blízkých evropsky významných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem bezprostředně
dotčena, stejně tak nebudou dotčeny ani žádné ptačí oblasti. Dle vyjádření Magistrátu hl. m. Prahy (č. j. SMHMP-488682/2008/1/OOP/VI/) ze dne 18. 8. 2008 nemůže mít uvedený záměr významný vliv na žádnou
evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast.
Vlivy na krajinu a krajinný ráz
Co se týče variantního řešení, mezi variantami není v podstatě žádný rozdíl, aby se dal postihnout rozdílným
stupněm intenzity vlivu. Obě varianty technického řešení jsou si ve svém důsledku velmi podobné, a to
vzhledem k tomu, že se neliší v trase, ale pouze v technickém řešení (MÚK Vinice).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměrem nebudou dotčeny žádné kulturní památky.
Hmotný majetek bude dotčen v případě demolice stávající DUN a retenční nádrže a přeložek inženýrských
sítí.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky budou v obou variantách technického řešení stejné.

Posuzovaný záměr „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510 Satalice Běchovice“ lze z hlediska dopadů na ŽP a zdraví obyvatel při respektování
navrhovaných opatření akceptovat v obou posuzovaných variantách
technického řešení (varianta A1 a varianta A2).
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F. Závěr
Předkládaná dokumentace záměru Stavba 510 Satalice – Běchovice je zpracována dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Předložená dokumentace se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Ze zpracování dokumentace EIA vyplynuly následující závěry:
•

V délce necelé 4 km se bude stávající úsek SOKP 510 postupně rozšiřovat na šestipruhový profil
(jak na úkor stávající rezervy ve středním dělícím pruhu - cca 2 x 3,25 m, tak na úkor zpevněné
krajnice rozšířené o 0,75 až 1,75 m). Budou probíhat práce v podobě demolic, rekonstrukcí a
revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN a
retenčních nádrží, výstavby nových křižovatkových větví, mostů, opěrných zdí, protihlukových clon
a opatření, realizace dopravně – inženýrských opatření a realizace dopravního značení okruhu včetně
ramp.

•

Úprava silnice bude znamenat zlepšení mnoha negativních a rizikových faktorů, a to především
z pohledu dopravy. Sníží se riziko dopravních nehod, zlepší se dopravní prostupnost, vlivem zvýšené
plynulosti dopravy dojde k dlouhodobému poklesu emisí způsobených dopravou.

•

Zábory půdy budou minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající komunikace.
Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 – 1,75
m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových
clon podél rozšířené komunikace.

•

Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální

•

Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak
nebudou dotčeny ani ptačí oblasti.

•

Stávající úsek komunikace SOKP 510 protíná řadu významných krajinných prvků definovaných ze
zákona, neprotíná však žádný registrovaný VKP. Všechny VKP dané ze zákona č. 114/1992, Sb.
vyskytující se v zájmovém území jsou součástí jiné právní ochrany – prvek ÚSES, ZCHÚ, Přírodní
park. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do VKP minimální.

•

Navrhované rozšíření stávajícího úseku pražského okruhu 510 „Satalice – Běchovice“ významným
způsobem neovlivní krajinný ráz daného území. Pohledový horizont na předmětný úsek silničního
okruhu z okolní krajiny zůstane v tomto případě stejný, neboť dojde skutečně jen k minimálním
úpravám a zásahům do stávajícího úseku stavby 510.

•

Na sledovaných lokalitách byly nalezeny zvláště chráněné druhy živočichů. Vlivem posuzované
stavby však nedojde k ohrožení, oslabení či likvidaci zdejší populace živočichů.

•

Po rozšíření posuzované stavby se nepředpokládá negativní ovlivnění kvality povrchových ani
podzemních vod v území.

•

Na základě výsledků Akustické studie je patrné, že hygienické limity pro hluk z dopravy na hlavních
komunikacích jsou v současnosti překračovány zejména v noční době u chráněných objektů
v lokalitách Horní Počernice, Dolní Počernice (Vinice).
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•

Ve výhledovém roce 2015 dojde k nárůstu intenzit dopravy v souvislosti se zprovozněním celého
silničního okruhu. Ve výhledovém stavu bez rozšíření komunikace (rok 2015) je předpokládán
nárůst hlukové zátěže o cca 2 až 3 dB.

•

V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém
stavu 2015 v celém území k výraznému snížení akustické zátěže oproti současnému stavu (rok
2008).

•

Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz
posuzovaného záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

•

Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.

•

Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Předkládaná dokumentace se zabývá přestavbou úseku pražského silničního okruhu 510 „Satalice –
Běchovice“ (tzv. Východní spojka), jedná se konkrétněji o rozšíření na šestipruhový profil, jak na úkor
stávající rezervy ve středním dělícím pruhu (cca 2 x 3,25 m), tak na úkor zpevněné krajnice rozšířené o 0,75
až 1,75 m. Komunikace se bude v délce necelé 4 km (mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská)
postupně rozšiřovat a rekonstruovat tak, aby bylo v patřičném termínu připraveno její zkapacitnění. Toho je
nutno dosáhnout ještě před uvedením úseku SOKP 511 „Běchovice – dálnice D1“ do provozu.
Na stávajícím úseku SOKP 510 budou probíhat úpravy typu rozšíření tělesa a vozovky okruhu, rekonstrukcí
a revitalizací dešťových kanalizací a odvodňovacích systémů stavby, demolic a rekonstrukcí DUN
retenčních nádrží a kanalizace, výstavby nových křižovatkových větví (v rámci stávající MÚK Olomoucká),
mostů (v rámci stávající MÚK Olomoucká a nová lávka), opěrných zdí, protihlukových clon a opatření,
realizace dopravně– inženýrských opatření na úseku SOKP 510 a realizace dopravního značení okruhu
včetně ramp.
Záměr je posuzován ve dvou variantách technického řešení:
Varianta A1

se šesti křižovatkami (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká, MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská a MÚK Štěrboholská)

Varianta A2

s pěti křižovatkami (bez MÚK Vinice)

Termín zahájení realizace záměru se dle harmonogramu prací předpokládá na leden roku 2014 a ukončení
realizace záměru na červen roku 2016.

Územní plán
Řešená trasa silničního okruhu je vymezena v souladu s ÚPn hl. m. Prahy.

Hluk
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy stavebních
materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po komunikaci ve fázi provozu.
Z posouzení hluku z výstavby záměru vyplývá, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí
navrhovaného záměru budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku nižší, než je požadovaný hygienický
limit pro stavební činnost v době mezi 7 – 21 h, tj. 65 dB.
V případě realizace protihlukových opatření a při uvažování „tichého asfaltu“ dojde ve výhledovém stavu
roku 2015 oproti současnému stavu (rok 2008) v celém území k výraznému snížení akustické zátěže.

Znečištění ovzduší
K emisím polutantů do ovzduší bude docházet jak v průběhu plánovaných úprav silnice v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních prací, tak v důsledku pohybu vozidel po upravené komunikaci
ve fázi provozu.
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Výstavbou záměru dojde k navýšení intenzit obslužné dopravy staveniště vlivem přesunů zemin a jiných
materiálů. Po určitou časově omezenou dobu dojde k příspěvku k celkovému znečištění ovzduší. Vzhledem
k dočasnosti stavby lze predikované příspěvky považovat za akceptovatelné.
Příspěvky všech hodnocených polutantů jsou ve fázi provozu záměru nevýznamné. Provoz posuzovaného
záměru významněji neovlivní imisní zátěž posuzovaného území.

Voda
Realizací posuzované stavby dojde k nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho dojde k navýšení odtoku
srážkových vod ze zpevněných ploch v oblasti.
Všechny tři sledované toky (Svépravický potok, Chvalka a Rokytka) jsou výrazně ovlivněné lidskou činností
již v současném stavu.
Chloridová zátěž prostředí a vod v důsledku zimního ošetření povrchu vozovek se oproti současnému stavu
zvýší pouze málo. Díky aplikaci úsporných opatření a mj. zaváděním nových technologií použití posypových
materiálů dochází v posledních letech ke snižování spotřeby chloridů.
Zájmové území je v současné době vodohospodářsky méně významné. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze
o rozšíření stávající komunikace, lze očekávat jen poměrně malý negativní vliv na současné hydrogeologické
poměry.
Záměrem nebude dotčena chráněná oblast přirozené akumulace vod ani pásmo hygienické ochrany vody.
Záměr neleží záplavovém území.

Půda
Zábory půdy budou v případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů komunikace o cca 0,75 –
1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za účelem vybudování protihlukových clon
podél rozšířené komunikace.

Ochrana přírody
Stávající úsek SOKP 510 Satalice – Běchovice překračuje řadu prvků územního systému ekologické
stability. Vlivem rozšíření posuzované stavby budou zásahy do prvků ÚSES minimální.
Žádná z navrhovaných lokalit systému NATURA 2000 nebude záměrem dotčena, stejně tak nebudou
dotčeny ani ptačí oblasti.
Vlivem posuzované stavby budou dotčeny významné krajinné prvky definované ze zákona. Nebudou však
dotčeny žádné registrované VKP.
Posuzovaná stavba prochází v současné době přes přírodní památku Počernický rybník a přírodní památku
Xaverovský háj. Ve výhledovém stavu nebudou tato ZCHÚ rozšířením komunikace negativně ovlivněna.
Téměř celý úsek SOKP 510 nachází na území přírodního parku Klánovice – Čihadla. Plánované úpravy se
ovšem uskuteční převážně na stávající zpevněné ploše vozovky, v krajnicích a příkopech podél posuzované
komunikace. Vlivy na tento přírodní park budou minimální.
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Na lokalitě nebyly zaznamenány žádné chráněné a ohrožené druhy cévnatých rostlin ve smyslu vyhlášky č.
395/1992 Sb. ani druhy Černého a Červeného seznamu rostlin (Procházka, 2001).
Na sledovaných lokalitách bylo nalezeno celkem 20 zvláště chráněných druhů živočichů. U žádného ze
zjištěných zvláště chráněných druhů živočichů nebyla zjištěna vyšší koncentrace jedinců, izolované hnízdiště
nebo plocha hromadného rozmnožování a vývoje. Většina zvláště chráněných živočichů se nachází mimo
trasu posuzované komunikace, anebo v místech, kterých se posuzovaný záměr nedotkne (Počernický rybník,
Chvalský lom, Xaverovský háj), anebo se nachází v širším okolí stavby, které nebude záměrem dotčeno a
nehrozí tak jejich negativní ovlivnění.

Zdraví
Realizace záměru nepředstavuje z hlediska znečištění ovzduší významné riziko pro lidské zdraví pro
obyvatele v okolí posuzovaného záměru.
Realizací záměru nedojde u stávající obytné zástavby z hlediska expozice hluku, k navýšení rizika
negativního ovlivnění veřejného zdraví.
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H. PŘÍLOHY
Příloha 1

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace

Příloha 2

Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění
zákona č. 218/2004 Sb.

Příloha 3

Stanovisko ke koncepci umístění křižovatek úseku silničního okruhu kolem Prahy 510
Satalice - Běchovice

Příloha 4

Tabulkový přehled dotčených pozemků

Příloha 5

Kartogramy dopravy

Příloha 6

Fotodokumentace
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Vypořádání připomínek zjišťovacího řízení
Předmětem této kapitoly jsou reakce na připomínky jednotlivých dotčených úřadů v rámci zjišťovacího
řízení.
1. Ministerstvo životního prostředí
Vyjádření ze dne 28. 1. 2009, č. j.: 8125/ENV/09
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že dokumentaci dle přílohy č. 4
k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na následující oblasti:
•

ochrana ovzduší – zpracovat rozptylovou studii, která by měla být vypočítána pro následující
polutanty: PM10, PM2,5, NOX, NO, NO2, CO, SO2, benzen, benzo(a)pyren, doplnit podrobný popis
omezování prašnosti během výstavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 2).

•

ochrana vod - zpracovat bilanci množství dešťových vod a vyhodnotit vlivy na jakost a množství
povrchových a podzemních vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče, řešit možnost vybudování
dešťových usazovacích nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Bilance dešťových vod je zpracována v kapitole D. I. 5. Vyhodnocení vlivů posuzované stavby na
vody je součástí samostatné přílohy dokumentace č. 5 a 6. Součástí posuzovaného záměru bude i
výstavba nové DUN a retenčních nádrží.

•

ochrana před hlukem - zabývat se realizací protihlukových opatření, izolační a doprovodné zeleně,
zpracovat podrobnou hlukovou studii
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1). V hlukové studii jsou
navržena protihluková opatření.

•

ochrana veřejného zdraví - zpracovat posouzení zdravotních rizik plynoucích ze znečištění ovzduší
(PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí hluku z dopravy, případně vibrací
Studie zdravotních rizik je součástí předkládané dokumentace EIA (Příloha č. 3).

•

ochrana přírodních společenstev - vyhodnotit vliv záměru na dotčená zvláště chráněná území s
ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, zpracovat biologický průzkum se zahrnutím jarního
aspektu, hnízdního období a dendrologické části, upřesnit opatření, kterými se minimalizují vlivy na
prvky ÚSES.
Biologické hodnocení je samostatnou přílohou předkládané dokumentace (Příloha č. 4).

•

krajinný ráz - vypracovat podrobnější hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz
Hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz je součástí kapitoly D. I. 8.

•

ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa - doplnit bilanci záborů ZPF
Zábor pozemků ZPF a PUPFL je uveden v kapitole B. II. 1.
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•

nakládání s odpady - opravit katalogová čísla některých uváděných odpadů
Chybně uvedená katalogová čísla některých odpadů jsou v dokumentaci opravena.

•

situace dalších druhů dopravy - řešit situaci dalších druhů dopravy, jejich propojení v části řešeného
SOKP
V rámci stavby bude realizována lávka umožňující převedení pěších a cyklistů přes SOKP z Dolních
Počernic do rekreační oblasti na východní straně SOKP.

•

zabývat se variantním řešením záměru ve vztahu k vyjádřenému nesouhlasu s uzavřením dvou
křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, zabývat se možností převedení tranzitní dopravy na
nadřazenou dopravní síť
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská, která v části převezme funkce uzavřených větví
křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic (je
součástí opatření v kapitole D. IV).

•

zabývat se zahrnutím MÚK Vinice do dokumentace EIA - budou posuzovány varianty s a bez MÚK
Vinice
V dokumentaci jsou ve výhledovém stavu (2015) posuzovány dvě varianty technického řešení:

•

Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

zabývat se posouzením vlivů záměru na širší zájmovou oblast, než je nejbližší zastavěná lokalita
Vinice
Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.

•

dopravní hledisko - při hodnocení vlivů na životní prostředí vycházet z aktuálních oficiálních hodnot
zatížení komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu
též Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

dále je třeba v dokumentaci zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky, které jsou uvedeny v obdržených vyjádřeních (viz přílohy).
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V dokumentaci byly zohledněny a vypořádány všechny relevantní požadavky na doplnění,
připomínky a podmínky uvedené v došlých vyjádřeních.
2. Hlavní město Praha
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, č. j.: MHMP 46999/2009
•

Z hlediska urbanistické koncepce a funkčních systémů.
Bez připomínek.

•

Z akustického hlediska bude třeba do dalšího stupně projektové přípravy záměru vypracovat
avizovanou hlukovou studii.
Hluková studie (příloha č. 1 ) je součástí předkládané dokumentace.

•

Z hlediska ochrany ovzduší.
Bez připomínek.

•

Z hlediska městské zeleně v předloženém oznámení chybí dendrologický průzkum, sadové úpravy s
vyznačením dřevin, jež budou záměrem dotčeny případně odstraněny a celkové zapojení
komunikace do území.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace. Sadové úpravy budou doplněny.

•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny formulujeme své připomínky spíše jako soubor doporučení pro
dopracování a rozšíření tohoto dokumentu k oznámení, a to ve směru od severu k jihu MÚK
Chlumecká.
Opatření na ochranu přírody a krajiny jsou součástí kapitoly D. IV.

•

Zčásti se nachází v ochranném pásmu přírodní památky (PP) Chvalský lom. Pokud nebude
rozšiřována sjízdná rampa na ul. Náchodskou tak, aby došlo k zásahu do zmíněné PP (zároveň jde o
lokální biocentrum územního systému ekologické stability - ÚSES), není třeba přijímat speciální
opatření.
Sjízdná rampa na ulici Náchodskou nebude rozšiřována. Nedojde tak k zásahu do zmíněné přírodní
památky Chvalský lom, který je současně i lokálním biocentrem.

•

Navazující úsek SO probíhá paralelně s regionálním biokoridorem ÚSES (R4/38) a vloženým
lokálním biocentrem. Při uvažovaném rozšíření do 2 m nedojde ke střetu s ÚSES. V případě křížení
s interakčním prvkem vázaným na potok Chvalka nepředpokládáme změnu stavu.
Bez připomínek.
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•

MÚK Olomoucká: Křižovatkou prochází lokální biokoridor ÚSES vázaný na Svépravický potok
(L4/407). Nemělo by docházet k dalšímu zpevňování koryta potoka. Cílem je i zachování maximální
prostupnosti ÚSES pod SO i všemi dotčenými rampami křižovatky.
Tyto požadavky jsou součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Průchod PP Xaverovský háj: Pokud nebude místní rozšíření SO na úkor stávajícího lesa, lze jej
akceptovat. Doporučujeme v rámci přípravy stavby prověřit možnost zlepšení návaznosti lokálního
biokoridoru ÚSES (L3/257) na nadregionální biocentrum (N 1 /1).
Stavba nebude rozšiřována na úkor Xaverovského háje. Vzhledem k tomu, že se posuzovaná stavba
nebude rozšiřovat na úkor Xaverovského háje, nehrozí negativní ovlivnění této přírodní památky.

•

Průchod PP Počernický rybník: Již dnešní situace představuje negativní dopady na PP (zároveň
lokální biocentrum ÚSES). Proto by zvolené řešení nemělo spočívat ve zvětšování šířky mostního
tělesa.
V souvislosti s posuzovaným záměrem nebude rozšiřována šířka mostu vedoucího přes přírodní
památku Počernický rybník. Počernický rybník nebude tedy posuzovaným záměrem dotčen.

•

Dopady na krajinný ráz jako předmět ochrany přírodního parku Klánovice - Čihadla nelze vzhledem
k charakteru stavby (místní rozšíření stávajícího tělesa) předpokládat s výjimkou instalace
protihlukových opatření. Tomuto problému by měla být věnována zvýšená pozornost. Následně bude
také nutno do dokumentace doplnit předpoklad zásahu do stávající vegetace a návrh sadových úprav
okolí stavby. Ornitologické (resp. zoologické obecně) průzkumy byly prováděny v srpnu,
doporučujeme proto jejich doplnění o hnízdní období, pravděpodobně by též bylo možno použít i
nové údaje pro právě probíhající aktualizaci Atlasu hnízdního rozšíření ptáků Prahy (FUCHS R. a
kol.), z jehož starší verze (2002) autoři oznámení čerpají údaje.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10. Zásah do vegetace je
popsán v kapitole D. I. 8. Zoologický průzkum byl aktualizován o jarní a letní průzkum, zahrnoval
tedy i hnízdní období. Aktualizovaný ornitologický průzkum je součástí přílohy č. 4 – Biologické
hodnocení.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Pokud by k nim přece jen došlo, bude
se jednat o plošně nevýznamná kácení keřů na okrajích posuzované komunikace (jsou součástí
sadových úprav posuzované komunikace, anebo se jedná o náletové dřeviny). Dendrologická studie,
která bude sloužit pro účely žádosti o povolení ke kácení, bude součástí dalších stupňů projektové
dokumentace.

•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu leží lokalita zčásti uvnitř a zčásti mimo současně
zastavěné území v katastrálním území Horní a Dolní Počernice, Běchovice a Černý Most. Plánovaný
záměr se nachází přímo na místě stávajícího úseku SOKP. Výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace, zábory půdy mimo pozemky stavby 510 budou tedy minimální. Případné zábory půdy
nejsou v současné době specifikovány a budou zpracovány v navazující dokumentaci EIA.
Zábory půdy jsou popsány v kapitole B. II. 1. Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.
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•

Předložený záměr je koncepčně v souladu s platným ÚPn a z hlediska ochrany ZPF jej lze
akceptovat.
Bez připomínek.

•

Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady.
Bez připomínek.

•

Z dopravního hlediska k předloženému oznámení máme tyto připomínky: Záměr předpokládá
rozšíření stávajícího úseku Pražského okruhu v úseku mezi MÚK Chlumecká a MÚK Českobrodská
na šestipruhové uspořádání. Na obrázku 1 (na str. 6) oznámení je však graficky vyjádřeno
osmipruhové šířkové uspořádání uvedené jako „šestipruhový profil v násypu a zářezu“. Tyto
nejasnosti je třeba vysvětlit a přesněji komentovat.
Osmipruhovým uspořádáním je myšleno vybudování šestipruhové komunikace s odbočovacími pruhy
po obou stranách komunikace. Popis obrázku byl upraven.

•

Rozšíření vozovky předmětného úseku komunikace na šestipruhové uspořádání je třeba podrobněji
komentovat z hlediska odůvodnění uvedených nároků na úpravu krajnice. Upozorňujeme, že v
současné době probíhají práce na novém ÚPn hl. m. Prahy, ve variantách se prověřuje řešení s
návrhem i absencí uvažované MÚK Vinice (severně od Počernického rybníka), což má vliv na
urbanistické řešení širšího spádového území.
Dokumentace hodnotí dvě varianty technického řešení, a to s MÚK Vinice a bez ní. Hodnocení
variant technického řešení je předmětem předchozích kapitol.

•

Na str. 18 oznámení je zmíněno, že „v navazující dokumentaci EIA budou výhledové intenzity
dopravy podrobněji rozpracovány i pro variantu bez některých křižovatek.“ Upozorňujeme v této
souvislosti na platný i rozpracovaný nový Územní plán hl. m. Prahy, se kterými je třeba modelové
zatížení komunikační sítě koordinovat.
Dokumentace vychází z platného územního plánu (nutnou součástí je také dokument potvrzující
soulad záměru s územním plánem) a akcentuje rozpracované návrhy. Výpočty modelového zatížení
komunikací byly provedeny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu
komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským
okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.

•

Pro potřeby hodnocení vlivů bude třeba vycházet z aktuálních oficiálních hodnot zatížení
komunikační sítě, které zpracovává Útvar rozvoje hl. m. Prahy, z hlediska současného stavu též
Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Dokumentace vychází z aktuálních oficiálních hodnot zatížení komunikační sítě, které pro stávající
stav (2008) poskytla Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
Intenzity dopravy ve fázi provozu záměru byly vypracovány firmou CityPlan. Výpočty byly provedeny
pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na cílovém stavu komunikační sítě hl. m.
Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem kolem Prahy i Městským okruhem a
s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
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•

V grafických přílohách oznámení je v rámci širších vztahů zakreslena nová „spojka Beranka“ v
poloze jižně od dálnice D11. Protože tato komunikační spojka není předmětem oznámení,
upozorňujeme pouze, že její poloha jižně od D11 není v souladu s platným ÚPn ani připravovanou
změnou ÚPn na komunikační řešení v lokalitě Beranka na jihovýchodě Horních Počernic.
Dokumentace se komunikační spojkou nezabývá.

•

Z hlediska zásobování vodou upozorňujeme, že je nutno respektovat nadřazené vodovodní sítě
sledované ÚPn hl. m. Prahy.
Nadřazené vodovodní sítě budou respektovány.

•

Z hlediska odkanalizování a z hlediska zásobování elektrickou energií
Bez připomínek.

•

Z hlediska vodních toků upozorňujeme na nutnost respektovat vodní toky a vodní plochy, dále
upozorňujeme na nutnost vytvořit retenční prostory pro zpomalení odtoku dešťových vod do
recipientů. Z důvodu zvýšeného množství odtoku dešťových vod je nutné zabývat se posouzením
kapacity všech vodních toků v dotčeném území.
Stávající vodní toky (Svépravický potok a potoka Chvalka) budou v maximální možné míře
respektovány. Součástí posuzovaného záměru bude výstavba DUN a retenčních nádrží. Kapacita
vodních toků v dotčeném území je součástí přílohy č. 5.

•

Z hlediska zásobování teplem upozorňujeme, že je nutno respektovat tepelný napáječ pro sídlištní
kotelny Horních Počernic, který kříží stavbu v úrovni vodního toku Chvalka.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska zásobování zemním plynem upozorňujeme na VTL plynovod č. trasy 037 ON 350, který
kříží předmětnou komunikaci. Veškeré plynové sítě a zařízení musí být respektovány ve smyslu § 68
a § 69 zákona č. 458/2000 Sb.
Stávající sítě budou respektovány, podrobnosti budou uvedeny v dalších fázích projektové
dokumentace.

•

Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí
Bez připomínek.

3. Městská část Praha – Dolní Počernice
Vyjádření ze dne 20. 1. 2009, č. j.: 3109/08/sekr
Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice nesouhlasí:
•

s realizací stavby Silniční okruh kolem Prahy, Stavba 510 „Satalice – Běchovice“, neboť od
zkolaudování původní stavby není prokázáno dodržení platných hygienických limitů (hluk, emise,
množství prachových částic apod.) v důsledku současného silničního provozu na Pražském okruhu v
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oblasti Dolní Počernice - Vinice a jižní části Dolních Počernic. Předložený materiál neprokazuje
dodržení těchto limitů ani v případě uvedení nově zrekonstruovaného úseku do provozu.
Výsledky hlukového a imisního zatížení v oblasti Dolních Počernic jsou uvedeny v samostatných
přílohách dokumentace (příloha č. 1 – Akustická studie, příloha č. 2 – Rozptylová studie) a
v kapitolách D. I. 3 a D. I. 4.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně deklarováno
adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na Českobrodské ulici v
oblasti Dolních Počernic.
Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního plánu.
Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se v bezprostředním okolí
MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části převezme funkce uzavřených
větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská koordinováno s výstavbou přeložky
silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního provozu v oblasti Dolních Počernic.

Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní Počernice požaduje
•

aby byla realizována protihluková opatření v oblasti Dolní Počernice-Vinice, která by vyřešila
dlouhodobě překračované limity hluku a prokazatelně vykazovala rezervu i na eventuelní nárůst
provozu.
Navržená protihluková opatření jsou uvedena v kapitole D. I. 3 a v příloze č. 1 – Akustická studie.

•

aby v rámci rekonstrukce protihlukových stěn v zářezu dálničního tělesa v lokalitě Vinice, byla na
tomto tělese provedena úprava zanedbané skupiny dubů letních (včetně jejich podrostu), která tvoří
významný izolační prvek vůči silničnímu provozu na úseku 510.
Tato podmínka je součástí doporučení v kap. D. IV.

•

aby byla maximálním možným způsobem posílena izolační zeleň podél dálničního tělesa dle
platného ÚP v úseku mezi Xaverovským hájem a přemostěním Počernického rybníka.
Tato připomínka je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

aby bylo v samotném projektu zajištěno samostatné pěší, cyklistické a hipo propojení ve formě nové
lávky přes PO v místech přerušené cesty, která spojuje MČ Praha - Dolní Počernice s Xaverovským
hájem a strategickým objektem hájovny.
Projekt počítá s propojením výše uvedených míst. V těchto místech bude postavena nová lávka.

•

prověření retence dešťových vod ze stavby 510
Retence dešťových vod je řešena v samostatné příloze č. 5

•

aby bylo zajištěno dvouproudé odbočení na mimoúrovňové křižovatce Olomoucká směrem na
přemostění Počernického rybníka.
Dvouproudé odbočení na MÚK Olomoucká směrem na přemostění Počernického rybníka bude
zajištěno.
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Bez splnění požadavků ve smyslu bodů a), b), c), d), e) a f) nevydá MČ Praha Dolní Počernice
souhlasné stanovisko k této stavbě.

4. Městská část Praha 14
Vyjádření ze dne 14. 1. 2009, Zn.: KS OÚR/02/09
Rada městské části Praha 14 požaduje:
•

v dokumentaci posouzení vlivů záměru, jehož charakteristikou je zkapacitnění úseku SOKP
Satalice - Běchovice ze 4 jízdních pruhů na 6 pruhů pro výhledovou dopravní zátěž 2015, tj.
maximální převedení transitní dopravy z vnitřních částí komunikačního systému hlavního
města na nadřazenou síť, hledat variantní řešení s cílem minimalizovat jednotlivé vlivy
záměru na životní prostředí
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,MÚK
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

Intenzity dopravy byly vypočteny pro výhledové období roku 2015 ÚPn hl. m. Prahy, a to na
cílovém stavu komunikační sítě hl. m. Prahy, který počítá s kompletním Silničním okruhem
kolem Prahy i Městským okruhem a s dobudovanou Vysočanskou i Břevnovskou radiálou.
•

podrobné zpracování hlukové studie se zaměřením na porovnání variantních řešení
zkapacitnění úseku s nulovou variantou tak, aby byly dodrženy hygienické limity hluku, u
objektů s nadlimitními hodnotami navrhnout dostatečná protihluková opatření
Podrobná hluková studie je součástí předkládané dokumentace (Příloha č. 1).

•

do hlukových posouzení zahrnout i území budoucího „Rekreačního parku U Čeňku“
V akustické studii je posouzen i budoucí rekreační park U Čeňku. Jedná se o výpočtový bod
č. 19.

•

podrobné zpracování rozptylové studie s hledáním takového návrhu úprav zkapacitnění, aby
se realizací záměru nezvyšovala imisní zátěž v okolí stavby
Rozptylová studie je samostatnou přílohou č. 2.

•

doplnit do kap. C. II. I - kvalita ovzduší, z projektu ENVIS 4 i údaje pro přilehlé území
městské části Praha 14
Požadované informace byly doplněny.

•

optimalizovat řešení úprav na SOKP v dotčeném úseku, aby se minimalizoval negativní vliv
na cenná přírodní společenstva
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Dokumentace uvádí v kap. D. IV. soubor opatření, která minimalizují vliv záměru na
přírodní společenstva.
•

doložit v případech snížení počtu MÚK (o křižovatky s Chlumeckou, Vinice a
Českobrodskou) nebo realizace omezených připojení dopad zatížení na stávající
komunikační síť v širší oblasti, včetně zátěžových výpočtů a to ve všech variantách.
Dokumentace předkládá řešení záměru ve dvou variantách technického řešení, a to se všemi
šesti navrhovanými křižovatkami (varianta A1) a variantu bez křižovatky Vinice (varianta
A2). Vyhodnocení těchto variant včetně zatížení komunikací je součástí předchozích kapitol
dokumentace.

5. Městská část Praha – Běchovice
Vyjádření ze dne 13. 1. 2009, č. j.: MCPB 1922/2008
MČ Praha - Běchovice nesouhlasí:
•

s vypuštěním křižovatky MÚK Vinice a MÚK Českobrodská z projektu stavby SOKP 510
Satalice - Běchovice (vč. posouzení EIA), byť jen jako další možnou variantu zpracování
výhledové intenzity dopravy. Křižovatky jsou zásadní pro zachování nastartovaného rozvoje
v MČ Praha - Běchovice i Praha Dolní Počernice. Nerealizace těchto křižovatek by
výrazným způsobem negativně ovlivnila komplexnost řešení dopravy v celé oblasti MČ
Praha 21 i MČ Praha 14.
Dokumentace EIA byla řešena variantně. Byly posouzeny varianty technického řešení:
Varianta 1

se šesti MÚK (MÚK Satalice, MÚK Chlumecká, MÚK Olomoucká,
Vinice, MÚK Českobrodská, MÚK Štěrboholská)

Varianta 2

s pěti MÚK (bez MÚK Vinice)

MÚK

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky.
•

s uzavřením dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská, pokud nebude jasně
deklarováno adekvátní dopravní řešení, které by zamezilo navýšení silničního provozu na
Českobrodské ulici v oblasti Běchovic.

Uzavření dvou křižovatkových větví na MÚK Českobrodská je součástí platného územního
plánu. Dále to souvisí s výstavbou navazujícího úseku - stavby 511 SOKP, kde se
v bezprostředním okolí MÚK Českobrodská postaví MÚK Štěrboholská radiála, která v části
převezme funkce uzavřených větví křižovatky. Navíc bude uzavírání části MÚK Českobrodská
koordinováno s výstavbou přeložky silnice I/12 tak, aby nedocházelo k navýšení silničního
provozu v dotčené oblasti.
•

s posouzením vlivu na životní prostředí pouze pro nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice.

Dokumentace EIA řeší vlivy záměru nejenom na nejbližší zastavěnou lokalitu Vinice, ale i na
obytnou zástavbu Běchovic, Dolních Počernic, Černého Mostu a Horních Počernic.
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•

s jakýmkoli omezením plynoucím ze stavby 510 dotýkající se zejména zdraví, svobod a
majetku občanů MČ Praha – Běchovice.

Vliv na zdraví obyvatelstva v okolí posuzovaného záměru se zabývá samostatná příloha č. 3 Studie hodnocení zdravotních rizik a kapitola D. I. 2. Vliv na svobodu a majetek občanů MČ
Praha – Běchovice není předmětem posouzení vlivů na životní prostředí.

Městská část Praha – Běchovice požaduje:
•

aby v rámci oznámení záměru Stavby 510 Satalice - Běchovice byla již nyní zahrnuta MÚK
Vinice do posuzování a aby realizace křižovatky MÚK Vinice, byť v modifikované formě s
nájezdy a sjezdy, byla vybudována jako nedílná součást v rámci stavby 510. Uvedení do
provozu této křižovatky bude sloužit jako výrazné zkrácení cesty do velkého rozvojového
území Běchovice a zároveň celé průmyslové oblasti na jih od MČ Praha 20. Zároveň
výrazně odlehčí nákladní dopravě v centru MČ Praha - Běchovice.
MÚK Vinice je zahrnuta do posuzování záměru, a to do posuzování varianty A1 (varianta se
šesti křižovatkami).

•

aby byla do posouzení vlivu na životní prostředí stavby SOKP 510 zahrnuta také lokalita
Běchovice II. Provoz mostu přes Počernický rybník se čtvrti Běchovice II přímo týká
vzhledem k nadměrnému hluku šířícímu se od této stavby.
Tato lokalita byla do posouzení zahrnuta. V akustické studii (příloha dokumentace č. 1) se
jedná o výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnění hlukové studie dopadů
stavby 510 na lokalitu čtvrti Běchovice II.
V hlukové studii (příloha dokumentace č. 1) byla vyhodnocena i tato lokalita. Jedná se o
výpočtové body č. 1, 2 a 3.

•

v případě, že tak není učiněno v základním dokumentu, doplnit podrobný popis odvodnění
mostu přes Počernický rybník, vč. opatření pro zachycení ropných látek a jiných možných
znečištění pocházejících ze silniční dopravy po komunikaci 510 (soli, obrus povrchu
silničního tělesa, obrus pneumatik projíždějících vozidel). Požadujeme provést posouzení
odvodnění mostu přes Počernický rybník a MÚK Českobrodská, a to i dopadem na oblast
soutoku Říčanského potoku, Rokytky a Běchovického potoka s ohledem na možné záplavy v
tomto prostoru.

Popis odvodnění posuzované stavby je součástí Hydrotechnické studie – příloha č. 5. Na mostě
přes Počernický rybník se předpokládá realizace dvou průběžných větví kanalizace do nichž
budou svedeny všechny dešťové vody z komunikace.
•

posouzení zintenzivnění protihlukových opatření na mostě přes Počernický rybník v
souvislosti s plánovaným navýšením počtu denního průjezdu vozidel po komunikace 510,
jejíž součástí je i most přes Počernický rybník, i s ohledem na lokalitu Běchovice II.
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Navržená protihluková opatření jsou součástí akustické studie (příloha č. 1).
6. Hlavní město Praha – odbor ochrany prostředí
Vyjádření ze dne 16. 1. 2009, SZn.: S-MHMP-836822/2008/1/OOP/VI
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona ke
shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánu:
•

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: V části oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) je uvedeno (str.
64), že v této fázi zatím nelze uvést přesný výčet případných záborů ZPF, natož je
kvantifikovat. V dokumentaci EIA proto požadujeme zpracovat bilanci trvalých a dočasných
záborů podle bonity půdy a třídy ochrany.
Bilance trvalých a dočasných záborů ZPF je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska lesů a lesního hospodářství: V části předloženého oznámení, která se zabývá
trvalými a dočasnými zábory ZPF a PUPFL (str. 64) je uvedeno, že v této fázi zatím nelze
uvést přesný výčet případných záborů půdy, natož je kvantifikovat. V dokumentaci EIA
proto požadujeme doplnit případné dotčení lesních pozemků, a to s vyznačením velikosti
záborů včetně podrobného zdůvodnění těchto záborů.
Bilance trvalých a dočasných záborů PUPFL je součástí kapitoly B. II. 1. Jedná se o výpis
pozemků, na kterých se v současnosti posuzovaná stavba nachází. Zábory půdy budou v
případě realizace záměru minimální, neboť výstavba bude probíhat v tělese stávající
komunikace. Komunikace bude rozšířena na úkor středního dělícího pásu a okrajů
komunikace o cca 0,75 – 1,75 m. Je možné, že vznikne potřeba záboru některých pozemků za
účelem vybudování protihlukových clon podél rozšířené komunikace.
Výpis dotčených pozemků je uveden v kapitole H.

•

Z hlediska nakládání s odpady: V kapitole 3. Odpady v předposledním odstavci na str. 25
oznámení je uvedeno: Předpokládá se tedy vznik odpadních směsných kovů (170409).
Směsné kovy mají katalogové číslo 170407. V tabulkách na str. 27 a 28 je uveden nepřesný
kód odpadu Zemina a kameny: uvedeno 200302, má být 200202. V tabulce na str. 28 je
uveden nepřesný kód odpadu Autovraky: uvedeno 160604, má být 160104. Odpad Zemina a
kamení neuvedené pod číslem 170503 je odpad kategorie O, v tabulce je uvedena kategorie
N. Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování v
procesu EIA.
Chybné údaje byly opraveny.
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•

Z hlediska ochrany ovzduší: Kapacita sledovaného úseku SOKP o délce cca 4 km,
propojujícího důležité komunikace (rychlostní silnici R10 Praha - Turnov, dálnici D11 Praha
- Hradec Králové, silnici I/12 Praha - Kolín a Štěrboholskou radiálu) je v současném
čtyřpruhovém uspořádání vyčerpána (70 000 vozidel za den). Podle dopravních výpočtů pro
výhledové období roku 2015, kdy by měl být v provozu kompletní městský i silniční okruh,
by intenzity dopravy na sledovaném úseku měly přesahovat 100 000 vozidel za den.

•

Podle modelových výpočtů ATEM pro rok 2006 imisní pozadí v těsné blízkosti komunikace
bylo charakterizováno průměrnými ročními koncentracemi oxidu dusičitého (NO2) v rozpětí
30-34 µ/m3, krátkodobými koncentracemi NO2 194-226 µ/m3, průměrnými ročními
koncentracemi benzenu 0,69-0,89 µ/m3 a průměrnými ročními koncentracemi polétavého
prachu frakce PM10 v rozpětí 41-46 µ/m3.

•

V předloženém oznámení není provedena bilance vznikajících škodlivin při provozu na
komunikaci ani výpočet nárůstu imisních koncentraci sledovaných škodlivin včetně jejich
vyhodnocení ve vztahu k imisnímu pozadí s poukazem na to, že podrobné vyhodnocení
vlivu záměru na kvalitu ovzduší bude provedeno v následné fázi - dokumentaci EIA.
Rozptylová studie je součástí dokumentace EIA – viz příloha č. 2.

•

Orgán ochrany ovzduší proto bude v dokumentaci EIA požadovat
o

Podrobný popis průběhu výstavby navrhovaného rozšíření včetně odvozu vytěženého a
návozu stavebního materiálu (intenzity automobilové dopravy, odvozové trasy, použité
stavební stroje).

o

Podrobný popis opatření na omezování prašnosti během výstavby.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv výstavby (provozu stavebních
strojů na zařízeni stavenišť a na místech prací a provozu nákladních automobilů na
dopravních trasách) na kvalitu ovzduší s ohledem na imisní pozadí území.

o

Modelovými výpočty rozptylové studie vyhodnotit vliv automobilového provozu na
rozšířené komunikaci s ohledem na imisní pozadí lokality v roce jejího zprovoznění.

Rozptylová studie, která je součástí dokumentace EIA (příloha č. 2) je řešena i pro fázi
výstavby posuzovaného záměru. V rozptylové studii jsou uvedeny jak intenzity automobilové
dopravy, tak i odvozové trasy a použité stavební stroje.
Popis opatření na omezování prašnosti během výstavby je uvedeno v kapitole D. IV.
Rozptylová studie je zpracována i fázi provozu posuzovaného záměru. Ve výpočtu je
počítáno i s imisním pozadím lokality (ČHMÚ - stanice AIM, ATEM 2008).
•

Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Stávající úsek SOKP 510 Satalice - Běchovice
překračuje řadu prvků územního systému ekologické stability, přírodní památku Počernický
rybník i významných krajinných prvků. Téměř celý úsek SOKP 510 se rovněž nachází na
území přírodního parku Klánovice - Čihadla.

V dokumentaci EIA požadujeme dále rozpracovat a vyhodnotit:
•

Způsob řešení mostní konstrukce přes Počernický rybník (technické řešení) včetně
vyhodnocení vlivu změny mostní konstrukce na ekosystém přírodní památky Počernický
rybník. Dále je nezbytné, aby se hodnocení zabývalo i možným vlivem protihlukové stěny
na avifaunu.
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Mostní konstrukce přes Počernický rybník se nebude měnit, nedojde tedy k zásahu do
Počernického rybníka.
•

Vliv stavby na krajinný ráz zejména je nezbytné se zaměřit na nově navrhované
protihlukové stěny a mostní konstrukci přes přírodní památku Počernický rybník.
Vliv protihlukových opatření na krajinný ráz je popsán v kapitole D. I. 10.

•

Zpracovat přírodovědný průzkum zaměřený na zvláště chráněné druhy živočichů a rostlin se
zhodnocením zda budou stavbou ovlivněny, případně jakým způsobem.
Pro účely dokumentace bylo zpracováno biologické hodnocení, které je samostatnou
přílohou dokumentace (příloha č. 4). Vlivy záměru na zvláště chráněné druhy živočichů jsou
popsány v kapitole D. I. 8.

•

Vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na významné krajinné prvky, především vodní toky.
Vlivy záměru na významné krajinné prvky jsou popsány kapitole D. I. 7.

•

Z hlediska myslivosti
Bez připomínek.

•

Z hlediska ochrany vod: Součástí oznamovaného záměru jsou rovněž úpravy vodních toků a
vodních děl. Jedná se o plánovanou rekonstrukcí dešťové usazovací nádrže (DUN) a
revitalizaci dešťové kanalizace v prostoru MÚK Chlumecká, úpravu kanalizace a odvodnění
v úseku komunikace mezi MÚK Chlumecká a MÚK Olomoucká, úpravy potoka Chvalka ve
staničení mezi km 61,3 – 61,4, částečnou demolici a následnou rekonstrukci DUN, úpravy
Svépravického potoka a vybudování nové retenční nádrže u MÚK Olomoucká. Detailní
řešení (výkresová dokumentace) těchto úprav není v oznámení záměru obsaženo.
Upozorňujeme, že stavby vodních děl a jejich změny podléhají projednání podle ust. § 15
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění
pozdějších změn a doplňků u příslušného vodoprávního úřadu. Vzhledem k tomu, že se
jedná zároveň o změny koryt vodních toků a vypouštění dešťových vod do těchto recipientů,
musí stavebník tuto skutečnost projednat s příslušným správcem vodního toku. Přírůstek
množství odváděných dešťových vod z důvodu nárůstu podílu zpevněných ploch není v
oznámení vyčíslen.
Součástí dokumentace EIA je i výkresová dokumentace (samostatná příloha č. 7), kde jsou
patrné změny v odvodnění stavby (DUN, retenční nádrže, kanalizace).
Množství odváděných dešťových vod po rozšíření posuzované komunikace je uvedeno
v kapitole D. I. 5.
Připomínka k vypouštění vod do vodních recipientů je součástí opatření v kapitole D. IV.

•

Do dokumentace EIA požadujeme zapracovat bilanci množství dešťových vod a
vyhodnocení konkrétních vlivů záměru na jakost a množství povrchových a podzemních
vod, zejména s ohledem na dotčené vodoteče.
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Bilance dešťových vod a vyhodnocení vlivů na povrchové a podzemní vody je uvedeno
v kapitole D. I. 5 a samostatných přílohách č. 5 a 6.
7. Hygienická stanice hl. m. Prahy
Vyjádření ze dne 7. 1. 2009, č. j.: ÚPL/1401/9462/85556/08
•

Z hlediska ochrany veřejného zdraví je třeba klást největší důraz na zdravotních rizika
plynoucí ze znečištění ovzduší (PM10, NOx, NO, NO2, SO2, benzen, benzo(a)pyren) a emisí
hluku z dopravy, příp. vibrací.
Studie zdravotních rizik je součástí dokumentace EIA jako samostatná příloha č. 3.

8. Česká inspekce životního prostředí
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j. ČIŽP/41/IPP/0823503.001/09/PTM
•

Oddělení odpadového hospodářství: Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném a účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“), nemáme k předloženému oznámení
žádné připomínky. Inspekce pouze upozorňuje, že odpad kat. č. 17 05 04 musí být
„nabídnut“ (str. 26) pouze těm subjektům, které jsou k jeho přijetí na základě zákona o
odpadech oprávněny.
Bylo doplněno do textu předkládané dokumentace.

•

Oddělení ochrany ovzduší: K předloženému záměru nemáme připomínek dle platné
legislativy o ochraně ovzduší. Nejedná se v tomto případě o zdroj znečišťování dle zákona č.
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
Bez připomínek.

•

Oddělení ochrany vod: V dokumentaci je uvedeno, že vliv na povrchové a podzemní vody
bude zpracován v další části zpracování dokumentace EIA. Požadujeme provedení
zhodnocení kvantitativního i kvalitativního ovlivnění povrchových vod stávajícího stavu i
návrhu řešení, a to zejména s ohledem na případné vybudování dešťových usazovacích
nádrží bez přímého vypouštění srážkových vod do toků.
Tato problematika je řešena v kapitole D. I. 5 – Vlivy na povrchové a podzemní vody a
v samostatné příloze dokumentace č. 5.

•

Oddělení ochrany přírody: Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v
platném znění, máme k předložené dokumentaci následující připomínky. Přikláníme se k
požadavkům oddělení ochrany vod. Dále požadujeme, aby maximální možné množství
dešťových vod bylo zasakováno.
Část odváděných dešťových vod z posuzované stavby bude vsakována (do podloží a do
doprovodné zeleně komunikace) – viz příloha č. 5 (Hydrotechnická studie).

•

V dokumentaci je uvedeno, že budou prováděny úpravy potoka Chvalka a Svépravického
potoka. Z těchto důvodů uvádíme, že vodní toky a jejich údolní nivy jsou, dle zákona č.
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114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a pro jakýkoliv zásah do nich je třeba
souhlasné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody.
V souvislosti s navrhovaným rozšířením posuzované komunikace nebude zasahováno do
stávajících vodních toků (Chvalka a Svépravický potok). I tak byla navržena opatření na
jejich ochranu, která jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Dále upozorňujeme, že všechny prvky ÚSES jsou chráněny zákonem č. 114/1992 Sb., a tedy
jakékoliv zásahy musí probíhat v součinnosti s příslušnými orgány ochrany přírody. Dále
požadujeme upřesnění opatření, kterými se minimalizují předmětné vlivy na prvky ÚSES,
konkrétně LBC Počernický rybník.
Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného orgánu
ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do Počernického rybníka.
Nenavrhují se tedy žádná ochranná opatření na jeho ochranu.

•

Dále upozorňujeme, že zvláště chráněná území mají své speciální podmínky ochrany dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a též svou vyhláškou, která je ustanovuje. Pro výjimečný postup,
který není dán zákonem č. 114/1992 Sb., či předmětnou vyhláškou je třeba povolení vydané
příslušnými orgány ochrany přírody. Podobné podmínky platí pro zásahy do ochranného
pásma jednotlivých ZCHÚ, které jsou 50 m od hranice ZCHÚ, pokud není vyhláškou
stanoveno jinak.
Podmínka je součástí návrhu opatření (kapitola D. IV).

•

V dokumentaci není dostatečně zvážen vliv záměru na krajinný ráz, jelikož zde nejsou
zmíněny protihlukové stěny, které budou v některých úsecích instalovány. Tuto stať
požadujeme dopracovat.
Problematika je zpracována v kapitole D. I. 10.

•

V dokumentací je zmíněno, že by bylo třeba provést biologické hodnocení a dendrologický
průzkum v dalším stupni projektové dokumentace. Toto posouzení v další fázi dokumentace
požadujeme předložit, včetně jeho výsledků, a to z vhodného ročního období, tedy z jarního
aspektu.
Pro účely dokumentace EIA bylo zpracováno biologické hodnocení – viz příloha č. 4
Dendrologická studie bude součástí navazující projektové dokumentace DÚR.

•

V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného vývoje některých
zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a
proto je třeba pro tento zásah zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Tento požadavek je součástí kapitoly D. IV.

•

V dokumentací je uvedeno (str. 67), že se nepočítá se zásahem do okolní krajiny, ale v
dalším odstavci je uvedeno, že budou záměrem ovlivněny vodoteče Počernický rybník, dále
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mimolesní zeleň atd. V této fázi si dokumentace protiřečí, a proto v další fázi dokumentace
EIA požadujeme vyjasnění těchto nesrovnalostí a konkretizaci předmětných vlivů a
případných opatření k minimalizaci těchto vlivů.
Vlivem rozšíření posuzované komunikace nebude zasahováno do stávajících vodotečí ani do
Počernického rybníka. V důsledku realizace záměru se nepředpokládá kácení dřevin. Vlivy
na povrchové a podzemní vody jsou řešeny v kapitole D. I. 5 Vlivy na floru jsou uvedeny
v kapitole D. I. 8. Opatření jsou součástí kapitoly D. IV.
•

Oddělení ochrany lesa: K předloženému záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 510
Satalice - Běchovice" nemáme z hlediska zákona č. 289/1995 Sb. připomínky.
Bez připomínek

9. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany ovzduší
Vyjádření ze dne 19. 12. 2008, č. j.: 3573/820/08
•

Vzhledem k tomu, že plánovaný záměr bude mít vliv na kvalitu ovzduší v dané lokalitě, je
nutné v rámci zpracování dokumentace vlivu tohoto záměru na životní prostředí vypracovat
rozptylovou studii.

•

Rozptylová studie musí obsahovat nejenom vyhodnocené příspěvky k imisní situaci, ale i
zhodnocené imisní pozadí. Součet pak musí být porovnán s imisními limity stanovenými
nařízením vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Vzhledem k
charakteru plánovaného záměru by rozptylová studie měla být vypočítána pro následující
polutanty: suspendované částice velikostní frakce PM10 a PM2,5, oxid dusičitý, oxid uhelnatý,
benzen a polycyklické aromatické uhlovodíky vyj. jako benzo(a)pyren.
Rozptylová studie se všemi výše uvedenými požadavky je součástí předkládané dokumentace
(příloha č. 2).

10. Ministerstvo životního prostředí – odbor ochrany vod
Vyjádření ze dne 30. 12. 2008, č. j.: 3867/740/08
•

Za předpokladu plnění legislativních požadavků na ochranu vod stanovených zákonem č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a
prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu, bude záměr z hlediska ochrany vod
akceptovatelný.
Bez komentáře.

11. Ministerstvo životního prostředí – odbor zvláště chráněných částí přírody
Vyjádření ze dne 9. 1. 2009, č. j.: 4259/620/08
•

Stávající úsek silničního okruhu, který má být rekonstruován na požadované parametry,
prochází PP Xaverovský háj a PP Počernický rybník (silnice je umístěna na pilotech nad
rybníkem). V předloženém oznámení je uvedeno, že nejasností na trase posuzovaného úseku
silničního okruhu je úprava mostů přes Počernický rybník tak, aby byly schopné převést 2 x
4 jízdní pruhy a zároveň bylo možné je vybavit protihlukovými opatřeními. Stávající mostní
objekty mnoho šířkových možností neskýtají, proto se nyní posuzují jednotlivé technické
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varianty. Podle zpracovatele oznámení si protihlukové zakrytí mostu přes Počernický rybník
vyžádá zřejmě posílení mostní konstrukce či jiné technicky náročnější řešení. V dalších
fázích procesu posuzování vlivů na životní prostředí je nezbytné vyhodnotit vliv záměru na
dotčená zvláště chráněná území s ohledem na jejich předměty a cíle ochrany, přičemž u PR
Počernický rybník je nutné vyhodnotit i vliv jednotlivých technických variant záměru na PR.
V dokumentaci EIA je potřebné dále provést zhodnocení vlivů záměru na floru, faunu a
ekosystémy, a to mj. na základě botanického a zoologického průzkumu s ohledem na výskyt
zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a možné ovlivnění jejich biotopů (viz vyhláška
MŽP č. 395/1992 Sb.). Na základě výše uvedených průzkumů a hodnocení je pak nutné
navrhnout konkrétní opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých vlivů na floru,
faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území.
Posuzovaná stavba nezasáhne do Počernického rybníka. Nedojde tedy k jeho negativnímu
ovlivnění. Vliv na ZCHÚ je vyhodnocen v kapitole D. I. 9. Vlivy na floru, faunu a ekosystémy
jsou rozpracovány v kapitole D. I. 8. Opatření k prevenci, vyloučení či snížení nepříznivých
vlivů na floru, faunu a ekosystémy a dotčená zvláště chráněná území jsou součástí kap. D.
IV.
12. Ministerstvo životního prostředí - odbor péče o krajinu
•

Odboru péče o krajinu MŽP požaduje při projednávání i realizaci záměru minimalizovat vliv
na stávající prvky ÚSES. Opatření navržená k minimalizaci a kompenzaci negativních vlivů
navrženého záměru bude nutno detailizovat a stanovení podrobnějších podmínek projednat v
rámci kompetencí příslušného orgánu ochrany přírody. Dále požaduje dodržení relevantních
právních předpisů na ochranu životního prostředí tak, aby nedošlo k ohrožení ani oslabení
ekologické stability předmětného území.
Vlivy na stávající prvky ÚSES včetně opatření na jejich ochranu jsou uvedena v kapitole D.
I. 9. Pro jakýkoliv zásah do ÚSES bude třeba získat souhlasné stanovisko příslušného
orgánu ochrany přírody. Toto opatření je součástí kapitoly D. IV.

13. Městská část Praha 20
Vyjádření ze dne 29. 1. 2009, č. j.: 57-2009
•

Rada MČ Praha 20 souhlasí s realizací záměru a požaduje provedení protihlukových
opatření od stávající protihlukové stěny do zahájení protihlukové stěny na D11.
Protihluková opatření byla v celém úseku stavby v maximální míře doplněna. Jejich
podrobný popis je součástí přílohy č. 1 – Akustické studie.
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