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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
1.

Název záměru

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

2.

Kapacita (rozsah) záměru

Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48 = km –0,19) a
koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu modernizace
trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí projektu
novostavba úseku Praha – Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do km
16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2 km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha), U
Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice U Prioru)
a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy
Součástí projektu, v souladu se zadáním, jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu trasy metra A v zastávkách Praha Dlouhá Míle a
v žst. Praha Letiště Ruzyně
− Součástí stavby není přestavba (rekonstrukce) Negrelliho viaduktu, neboť se jedná o
plánovanou akci SŽDC
− Součástí stavby jsou mimoúrovňová křížení tratě ČD s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
obce:
katastrální území:

4.

hl. m. Praha
Praha 6, Praha 7
Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Sřešovice, Hradčany, Vokovice,
Veleslavín, Břevnov, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně

Obchodní firma oznamovatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
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IČ oznamovatele

70 99 42 34

6.

Sídlo (bydliště) oznamovatele

Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město
110 00
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
1. Úplnost dokumentace
Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí předmětné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovaná firmou ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel
osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93.
Dokumentace vychází z členění dle Přílohy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb.
Dokumentace je velmi podrobná a obsahuje vlastní textovou část dokumentace, souhrn a
přílohy k jednotlivým speciálním vlivům: Posouzení variant železničního spojení Praha –
Letiště Praha Ruzyně – Kladno, Kontrolní chemické analýzy zemin pražcového podloží,
Stanovení radonového indexu pozemků, Biologická příloha, Akustická studie, Hodnocení
zdravotních rizik hluku ze železniční dopravy, Soubor vstupních hodnot trhacích prací,
Přehled demolovaných objektů.
Dokumentace je doplněna Výkresovou částí (situace a vizualizace záměru.)
Vlastní dokumentace v části A - Údaje o oznamovateli splňuje požadavky přílohy č. 4.
V části B - Údaje o záměru je v souladu s požadavky přílohy č. 4 rozčleněno na základní
údaje o záměru, údaje o vstupech a výstupech. Z hlediska naplnění podstaty přílohy č. 4
zákona č. 100/2001 Sb. jsou požadavky na obsah dokumentace splněny. Dokumentace
splňuje požadavky přílohy č. 4 v uvedené části B.
Část C – Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území z hlediska obsahové stránky
dokumentace naplňuje všechny pasáže v souladu s požadavky přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb.
Část D – Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní
prostředí je v souladu s přílohou č. 4 zákona rozděleno do 6 kapitol. Z hlediska požadavků
zákona č. 100/2001 Sb. lze konstatovat, že jsou naplněny všechny základní požadavky
tohoto zákona.
Část E – porovnání variant je řešena dostatečně dle zák. č. 100/2001 Sb.
Souhrnné části F – Závěr a G – Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru
jsou zpracovány v dostatečné míře pro posouzení dle přílohy č. 4. zákona
Rozsáhlá část H – Přílohy pak dostatečně ilustruje základní vstupní údaje pro zpracování
dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
1.
Z hlediska úplnosti dokumentace lze konstatovat, že odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb.
2.
Vlastní náplň jednotlivých bodů dokumentace je zpracována s dostatečnou
vypovídací schopností.
Jednotlivé body jsou podrobně komentovány v další části této kapitoly.
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2. Správnost údajů uvedených v oznámení včetně použitých metod hodnocení
Posouzení základních údajů
B.I.1. Název záměru
Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

B.I.2. Kapacita záměru
Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48 = km –0,19) a
koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu modernizace
trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí projektu
novostavba úseku Praha – Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do km
16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2 km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha), U
Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice U Prioru)
a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy
Součástí projektu, v souladu se zadáním, jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu trasy metra A v zastávkách Praha Dlouhá Míle a
v žst. Praha Letiště Ruzyně
− Součástí stavby není přestavba (rekonstrukce) Negrelliho viaduktu, neboť se jedná o
plánovanou akci SŽDC
− Součástí stavby jsou mimoúrovňová křížení tratě ČD s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou

B.I.3. Umístění záměru
kraj:
obce:
katastrální území:

hl. m. Praha
Praha 6, Praha 7
Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Sřešovice, Hradčany, Vokovice,
Veleslavín, Břevnov, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
− liniová dopravní stavba, charakteru modernizace stávající trati v úseku žst. Praha
Bubny/Vltavská – žst. Praha Dejvice/Hradčanská – žst. Praha Ruzyně (resp.odbočka
Praha Ruzyně) vedena převážně po stávajícím tělese po drážních pozemcích a z části po
pozemcích jiných majitelů (vliv modernizace a zdvoukolejnění);
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− liniová dopravní stavba, charakteru novostavby v úseku žst. Praha Ruzyně (resp.odbočka
Praha Ruzyně) – Praha Letiště Ruzyně vedena po pozemcích jiných majitelů;
− trať je navržena v celém rozsahu jako dvoukolejná, elektrizovaná, s novým
zabezpečovacím zařízením 3. kategorie;
− stavba zahrnuje ve smyslu rostoucího staničení řešení následujících stanic a zastávek:
Praha Bubny/Vltavská, Praha Výstaviště, Praha Dejvice/Hradčanská, Praha Veleslavín,
Praha Liboc, Praha Ruzyně, Dlouhá Míle a Praha Letiště Ruzyně.
Charakter stavby:
− rekonstrukce, přestavba, zdvoukolejnění a elektrizace stávající tratě v úseku Praha/Bubny
– Praha Dejvice/Hradčanská – Praha Ruzyně (respektive odbočka Praha Ruzyně
− novostavba dvoukolejného napojení letiště Praha Ruzyně na trať Praha – Kladno v úseku
Praha Letiště Ruzyně – Praha Ruzyně
Posuzovaný záměr je koordinován s následujícími stavbami:
− Městský okruh (MO) Myslbekova – Pelc – Tyrolka
Jedná se o komplex staveb „Blanka“ – stavba ev.č. 0079 Špejchar – Pelc – Tyrolka, ev. č.
0080 Prašný most – Špejchar a ev.č. 9515 Myslbekova – Prašný Most. Předpokládaný
termín zprovoznění je rok 2011. O způsobu technického řešení přestavby nadjezdu
Svatovítská bude jednáno v další projektové přípravě záměru
− Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická
Stavby Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa a
Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická (úsek V.A1, V.A2, VI.A a VII.A) jsou
souběžné, avšak samostatné investice. Členění stavby Prodloužení trasy A metra je
následující:
úsek V.A1 – Dejvická (mimo) – Červený Vrch – Veleslavín – Petřiny
úsek V.A2 – Petřiny (mimo) – Motol
úsek VI.A – Motol (mimo) – Bílá Hora – Dědina – dlouhá Míle
úsek VII.A – Dlouhá Míle (mimo) – Letiště Ruzyně
Předpokládané termíny staveb: zahájení stavby V.A1 – rok 2009, zahájení provozu V.A1 –
rok 2013; zahájení provozu V.A2 – rok 2014; zahájení stavby VI.A – rok 2012; zahájení
provozu VI.A – rok 2017; zahájení provozu VII.A – rok 2018
Pro úsek Dejvice - Veleslavín nelze jednoznačně determinovat konkrétní termíny zahájení a
průběhu staveb a proto je technické řešení vzájemně koordinováno s tím, že obsahuje i
opatření, které umožní stavby po určitou dobu realizovat samostatně. Řešení stavby metra
však vždy vychází z podmínky, že stavba Modernizace trati Praha – Kladno bude dokončena
dříve nebo současně se stavbou metra.
Pro úsek Dlouhá Míle – Letiště Ruzyně je uvažováno s dokončením modernizace železniční
trati v době zahájení stavby metra úseku VI.A.
Pro všechna křížení obou staveb platí princip, že niveleta metra podchází niveletu železniční
trati.
K prvnímu kontaktu dochází v lokalitě Veleslavín. Dispoziční řešení železniční stanice Praha
Veleslavín umožňuje vytvoření přímé přestupní vazby ke stanici metra trasy A Veleslavín.
Uspořádání podchodu a vestibulu metra je ve dvou výškových úrovních. Z úrovní vestibulu
metra lze přímo přestoupit do podchodu železniční stanice. Z úrovně podchodu metra lze
přímo přestoupit na úroveň nástupiště železniční stanice. Přestupní vazba je navázána na
východní vestibul, jakožto na místo s předpokládanou největší koncentrací cestujících.
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Konstrukční řešení obou staveb je řešeno odděleně. Obě dvě stavby lze tedy konstrukčně
realizovat samostatně.
K dalšímu křížení dochází v prostoru železniční stanice Praha Ruzyně, vzhledem
k rozmístění stanic metra a k vzájemnému výškovému rozdílu nivelet 19 m zde není
navržena přestupní vazba.
Další vzájemná vazba je navržena v prostoru zastávky Dlouhá Míle. Zde již řešení vychází
z předpokladu, že výstavba metra bude následovat po zprovoznění železniční trati. Pro
umožnění výstavby metra jsou navrženy předstihové objekty v podobě ochranné
železobetonové desky a budoucího přestupního podchodu.
I v koncové stanici Letiště Ruzyně bude součástí projektu Modernizaci trati předstihový
mostní objekt v místě křížení s budoucí stanicí metra, který umožní následnou výstavbu
stanice metra, aniž by byl přerušen provoz ve stanici dráhy. Při výstavbě metra bude
vybudována přestupní vazba na železnici. Nástupiště obou dopravních systémů budou
propojena dvojicí výtahů. Bude tím umožněn nejen přestup mezi těmito systémy, ale i
možnost výstupu z metra budovy Terminál sever 2 přes nástupiště železnice.
− Paralelní RWY 06R/24L letiště Praha – Ruzyně
Stavby jsou koordinovány, úsek trati v předpolí prahu 24L je navržen jako tunelový,
s dimenzováním na ojedinělé dosednutí letadla
− Stavba 518 – Ruzyně – Suchdol silničního okruhu kolem Prahy
V souběhu železniční trati a ulice Slánská, která se v budoucnu rozšíří na 6-ti pruhové
uspořádání je vytvořena prostorová rezerva.
Stavba bude realizována při zcela vyloučeném provozu železniční tratě v úseku žst.
Hostivice (mimo) – stávající žst. Praha Bubny (ve směru od Kladna). Při stavbě žst. Praha
Bubny bude vyjma kratších výluk zachován provoz i v příslušném úseku na kralupské trati.
Po dobu výstavby bude zajištěna odklonová doprava po trati žst. Hostivice – žst. Praha Zličín
– žst. Praha Smíchov. Řešení je součástí souběžného projektu Optimalizace trati Praha
hlavní nádraží – Praha Smíchov.
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B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Nevýznamnější evropská a světová letiště jsou spojena s centry měst kapacitní železniční
dopravou, která navazuje (nebo je integrována) na ostatní kolejovou dopravu, respektive
soustavu hromadné dopravy jako takovou. V Praze takové spojení v současné době
neexistuje; na letiště vede pouze několik autobusových linek, což není vzhledem k nízké
spolehlivosti, kapacitě a cestovní rychlosti do budoucna udržitelné.
Letiště Praha Ruzyně je situováno do severozápadního okraje Prahy. Nejbližší železniční
stopou je současná jednokolejná trať Praha – Kladno. Kladno je s více než 70 tisíci obyvateli
po Praze největším městem středočeského kraje a spolu s dynamicky se rozvíjející
spádovou oblastí podél trati generuje neméně významný přepravní potenciál. Současná
jednokolejná neelektrizovaná trať se zastaralým zabezpečovacím zařízením zde znemožňuje
provozovat pravidelnou a kapacitní dopravu a intenzivní dopravní vazba obou měst je
realizována prakticky výhradně silniční dopravou (dnes převážně po I/7) a dále po Evropské
ulici do města.
Vložení kapacitní kolejové trasy do tohoto koridoru bylo prověřováno řadou systémových i
trasových variant. Jako nejvýhodnější je dnes hodnocena varianta modernizace stávající
železniční tratě Praha-Hostivice-Kladno. Realizace sledovaného projektu umožní rychlou,
pohodlnou a ekologicky přijatelnou dopravu osob mezi centrem Prahy a Kladnem a zároveň
s výhodou umožní napojení letiště Praha Ruzyně na železniční síť. Nabídka kvalitního, tj.
rychlého, intervalového, spolehlivého a bezpečného spojení mezi těmito centry je
v současné době považována za nezbytnost. Její zajištění zároveň podmiňuje další
rozvojové možnosti dotčeného území.
Železniční doprava ve stopě stávající Buštěhradské dráhy tak současně plní dvě základní
funkce. Jednak zabezpečuje obsluhu přilehlé části severozápadního sektoru středočeského
regionu (zejména Kladenska) a jednak zabezpečuje část obsluhy severozápadního sektoru
Prahy, přímou obsluhu prostoru letiště Praha Ruzyně a přilehlého území včetně budoucího
dopravního terminálu Dlouhá míle (Terminál městských i regionálních autobusových linek a
kapacitní parkoviště systému P+R). Z výše uvedeného vyplývá nezbytnost zapojení
železnice do systému Pražské integrované dopravy (PID).
Realizace kolejového propojení Letiště Praha Ruzyně se středem hlavního města je důležité
i z hlediska plnění Schennghenských dohod, které ve svém důsledku realizaci kapacitního
kolejového spojení vyžadují. Realizace kolejového propojení Letiště Praha Ruzyně s centrem
města představuje kromě jiného také nezbytný kvalitativní ukazatel letiště v celosvětovém
měřítku a dále umožňuje jeho rozvoj bez nebezpečí nežádoucího přitěžování stávajícího
komunikačního skeletu, zejména potom Evropské třídy. Předkládaný projekt je označen jako
I.etapa cílového řešení. Na něj funkčně přímo navazuje II.etapa. Stavebně II.etapa zahrnuje
rozsah ŽST Praha Ruzyně (mimo) – Kladno Ostrovec, představující zejména zdvoukolejnění,
elektrizaci a celkovou modernizaci především v koridoru stávající trati. Ve výhledu má být
realizována ještě III.etapa zahrnující prodloužení tratě za stanicí Praha Letiště Ruzyně ve
směru na Jeneč, resp. Kladno, která zároveň umožňuje i relaci ve směru do Hostivice.
Trasa bude vedena v koridoru vymezeném platným územním plánem hlavního města Prahy.
Trať bude sloužit výhradně osobní dopravě, výjimkou je zachování vlečkového provozu ve
stanici Praha Ruzyně obsluhovaného od žst. Hostivice.
Provozovaná železniční osobní doprava bude součástí systému Pražské integrované
dopravy.
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Ke stěžejním principům modernizace trati patří odstranění všech současných úrovňových
křížení, zejména přejezdů na stávajících komunikacích. Zlepší se tím bezpečnost i plynulost
dopravy, včetně pěších. Podpovrchové vedení trasy v úseku Praha Dejvice – Praha
Veleslavín pak zjednoduší prostupnost územím a umožní nové využití uvolněných pozemků.
Další potenciálně uvažované varianty jsou komentovány v části E posuzovaného oznámení.
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B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru.
Rozsah stavby
Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48= km –0,19)
a koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu
modernizace trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí
projektu novostavba úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do
km 16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2
km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy.
Součástí projektu (o investorství těchto objektů bude dále jednáno), v souladu se zadáním,
jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská,
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská,
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
Základní parametry navrhovaného řešení
− Návrhová rychlost v = 80 km/hod (pro vozidla bez naklápěcí techniky)
− Minimální poloměr směrového oblouku R = 325 m.
− Maximální užitý sklon nivelety až 33 ‰
− Předpokládá se výlučný provoz vlaků osobní dopravy (výjimku tvoří žst. Praha Ruzyně, kde
zůstávají v provozu vlečky do skladových areálů, obsluha bude zajištěna výhradně od žst.
Hostivice)
− Délka nástupišť 170 m (cca dvě soupravy jednotky řady 471)
− Plná peronizace stanic a zastávek, výška nástupní hrany 550 mm nad TK.
− Provoz v celém rozsahu v závislé trakci (stejnosměrná, 3000 V ss).
− Dálkové ovládání provozu na trati
− Pravidelný intervalový provoz, trať má vyhovovat špičkovému interval letištních vlaků
10 min, a kladenských vlaků 15min. a spojů na Kralupy nad Vltavou 30 minut
− V rámci I. etapy bude realizováno 8 stanic (respektive zastávek): Praha Bubny/Vltavská,
Praha Výstaviště, Praha Dejvice/Hradčanská, Praha Veleslavín, Praha Liboc, Praha
Ruzyně, Praha Dlouhá Míle, Praha Letiště Ruzyně
Navrhovaný systém železniční osobní dopravy bude součástí Pražské integrované dopravy
stejně jako zařízení dopravního terminálu Dlouhá Míle.
Kapacitní údaje a rozsah stavby
− Traťová rychlost 80 km/hod (s lokálními vynucenými výjimkami 60 km/h, v úseku
novostavby mezi zast. Praha Dlouhá Míle a ŽST Praha Letiště Ruzyně rychlost 90 km/h)
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− Trať bude po modernizaci sloužit výhradně osobní dopravě, spoje budou v převážné
většině začleněny do systému Pražské integrované dopravy. Výjimku tvoří zachování
vlečkových provozů v žst. Praha Ruzyně a dočasně v žst. Praha Bubny. V traťovém úseku
žst. Praha Bubny/Vltavská – Praha Ruzyně nákladní vlaky provozovány nebudou, stejně
jako na nové traťové větvi na letiště Ruzyně.
− Spoje budou provozovány v pravidelném intervalu (taktový grafikon), ve dopravní špičce
trať vyhovuje pro interval 10 min. pro vlaky na letiště, 15 min. pro vlaky na Kladno a 30 min.
pro vlaky ve směru Kralupy nad Vltavou.
− Přehled počtu vlaků v nejzatíženějších profilech:
Počet párů vlaků
Druh vlaku:

Os (+Sp)

Pn,Vn, Mn

celkem

v žst. Praha Bubny/Vltavská

197

1

198

v žst. Praha Ruzyně

156

3

159

v žst. Praha Letiště Ruzyně

100

0

100

V oblasti železničních staveb:
− Rekonstrukce železničního spodku a svršku v úseku ŽST Praha Bubny/Vltavská – ŽST
Praha Ruzyně pro rychlost do 80 km/hod.
− Zřízení nového železničního spodku a svršku v traťovém úseku mezi ŽST Praha Ruzyně a
ŽST Praha letiště Ruzyně pro rychlost 80 (90) km/h
− Zdvoukolejnění stávající jednokolejné trati, novostavba dvoukolejné trati
− Lokální úpravy směrového vedení trati: zejména v úseku ŽST Praha Veleslavín – ŽST
Praha Ruzyně, z důvodu zajištění požadované traťové rychlosti.
− Významná redukce kolejiště, zejména ve stanicích Praha Bubny/Vltavská, Praha
Dejvice/Hradčanská, Praha Veleslavín. Opuštěné drážní pozemky jsou určeny k nové
urbanizaci území.
− Všechna nástupiště budou nová s výškou 550 mm nad úrovní temene kolejnice, aby byl
zajištěn bezbariérový nástup do souprav. Přístup na nástupiště bude bezbariérový,
zajištěný pochody a lávkami, za pomoci výtahů, eskalátorů, travelátorů a přístupových
chodníků.
V oblasti pozemních komunikací:
− Dojde k odstranění všech úrovňových přejezdů; přejezdy budou nahrazeny
mimoúrovňovým křížením (železničními mosty nebo silničními nadjezdy)
− Úpravy místních komunikací vyvolané novým uspořádáním železniční tratě (zejména ulice
Bubenská, Strojnická, Korunovační, U Vorlíků, Pelléova, Bubenečská, Dejvická, Pevnostní,
Starodejvická, Veleslavínská, Libocká, U kolejí, U Prioru, Brodecká, Drnovská, Faitlova,
K letišti, Aviatická)
− Zajištění nových příjezdů k únikovým východům z tunelů, včetně nástupních ploch, zřízení
příjezdu k novým technologickým objektům (např. trakční měnírně Liboc)
− Úpravy přístupových cest, zajištění bezbariérového přístupu na zastávky
− Sadové úpravy a kácení zeleně
V oblasti tunelových staveb:
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− Přestavba tunelu v Královské oboře (Stromovka) na dvoukolejný profil (v délce cca 100 m)
− Novostavba návazného dvoukolejného tunelu až za ŽST Praha Veleslavín v celkové délce
cca 6,0 km, který nahradí stávající povrchové vedení trati, opuštěné drážní pozemky bude
možno nově využít. V délce cca 1,1 km budou tunely ražené
− V rámci výše uvedeného úseku budou zřízeny hloubené stanice Praha Dejvice (cca 11,5 m
po úrovní stávající koleje a polozahloubená stanice Praha Veleslavín (6,0-8,5 m)
− Jednokolejný tunel (dl. 50 m) v rámci mimoúrovňového rozpletu tratí na letiště a Kladno
v obvodu ŽST Praha Ruzyně
− Souboru tunelových staveb na nové traťové větvi na letiště v celkové délce cca 2,2 km;
•
dva tunely o délkách cca 340 a 390 m, z důvodu křížení se stávajícími nebo
budoucími (nová přistávací dráha RWY 06R/24L) zařízeními pro řízení letového provozu;
•
dva kratší tunely před (dl. 87 m) a za (dl. 153 m) zastávkou Praha Dlouhá Míle,
z důvodu křížení s pozemními komunikacemi
•

závěrečný tunelový úsek v prostoru letiště Praha Ruzyně, v délce 1,15 km

− V rámci závěrečného tunelového úseku je navržena hloubená koncová stanice Praha
letiště Ruzyně, v úrovni cca 11,5 m pod úrovní stávajícího terénu
− Dále jsou navrženy ražené spojovací chodby pro pěší do letištních terminálů, o celkové
délce 240 m,
V oblasti mostních objektů:
− Rekonstrukce mostů a propustků dle zásad optimalizace
− Zřízení 9 podchodů pro mimoúrovňový přístup na nástupiště v žel.stanicích a zastávkách.
− Výstavba nových mostů, včetně silničních nadjezdů, včetně estakády podél ul. Strojnická a
návazného mostu nad ul. Dukelských hrdinů o celkové délce cca 510 m,
− Rekonstrukce mostu přes Litovický potok a novostavba mostu přes Kopaninský potok,
včetně přilehlého suchého poldru,
− Zřízení opěrných a zárubních stěn, zejména při průchodu Královskou oborou a na novém
traťovém úseku na letiště
V oblasti pozemních staveb:
− Zřízení nového odbavovacího prostoru v zastávce Praha Dlouhá Míle.
− Zřízení nových vestibulů při zastávce Praha Výstaviště, resp. stanici Praha Ruzyně, resp.
výstupů ze hloubené stanice Praha Letiště Ruzyně
− Zřízení zastřešení nástupišť, které plní zároveň funkci ochrany proti hluku z provozu
− Nové čekárny, orientační systém
− Rozsáhlá protihluková opatření, včetně úplného zakrytí trati (v lokalitě Liboc)
Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území
Trasa modernizované trati (Praha Masarykovo nádraží) Praha Bubny/Vltavská – Praha
Letiště Ruzyně má výrazně radiální charakter, zejména vzhledem ke svému ukončení přímo
v městském centru, resp. historickém jádru. Přestože má poloha Masarykova nádraží velmi
dobrou vazbu na centrum a na část regionální i republikové železniční sítě, neexistuje
optimální spojení na hlavní železniční síť (poloha Hlavního nádraží) ani na hlavní autobusový
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terminál Florenc. Tyto vazby by bylo možné v budoucnosti zajistit realizací druhého
„vestibulu“ (nadchodu nad kolejemi) stanice Masarykovo nádraží, včetně snadného pěšího
propojení (např. pohyblivým chodníkem) s hlavním nádražím. Další možností, jak zajistit
příjezd spojů z hlavního nádraží je realizace tzv. III. etapy Modernizace trati Praha – Kladno
přes ŽST Praha Smíchov a Hostivice.
Po překročení Negrelliho viaduktu se trasa dostává do přestavbového území Holešovice –
Zátory. Širší urbanistické souvislosti nově navrhované stanice Bubny/Vltavská bude nutné
v budoucnosti dále upřesňovat v návaznosti na budoucí konkrétní prostorové vztahy nově
urbanizovaného území, zejména ve vazbě na nově utvářenou městskou komunikační síť.
Samostatná existence stanice Bubny/Vltavská je nesporná díky přestupní vazbě na metro –
trasu C, včetně realizace severního vestibulu a díky vazbě na přilehlou tramvajovou trať.
Uvažovaná nadzemní stanice Výstaviště, situovaná částečně na estakádě překračující ulici
Dukelských hrdinů, může výrazně urbanisticky a architektonicky zhodnotit prostor hlavního
vstupu do výstaviště, včetně vazby na tramvajovou trať.
Podzemní hloubená stanice Dejvice/Hradčanská společně s navazujícími hloubenými
traťovými úseky odstraňuje nepříjemný urbanistický bariérový efekt stávající povrchové
železniční tratě, která prakticky odděluje urbanistickou strukturu Dejvic a Bubenče od
Hradčan. Podzemní stanice vytvoří přímou a krátkou přestupní vazbu na stanici metra
Hradčanská trasy A včetně již dlouhodobě zamýšlené výstavby druhého západního vestibulu
metra při vyústění ulice Dejvické a Václavkovy. Rovněž předpokládaná budoucí intenzivní
urbanizace prostoru mezi stanicí metra Hradčanská, stávajícím nádražím Dejvice a oblastí
Prašného mostu jednoznačně upřednostňuje podpovrchové definitivní vedení tratě včetně
podzemní hloubené, mělce založené stanice Dejvice/Hradčanská s krátkou přestupní vazbou
ke stanici metra trasy A.
V dalším úseku prochází trasa v směrově i výškově fixované trase územím Prahy 6. Na
tomto úseku jsou situovány tři navrhované stanice :
− Veleslavín s přestupní vazbou na výhledové metro trasy A a tramvajovou trať na Evropské
− Liboc s obsluhou přilehlé zástavby
− Ruzyně s přestupní vazbou na autobusy v ulici Drnovské.
Trasa modernizované trati zde odstraňuje všechny stávající kolizní úrovňové přejezdy.
Zcela zásadní význam pro celou oblast Prahy 6 a zejména pro širší území severovýchodního
kvadrantu pražského metropolitního regionu, zvláště Kladna, bude mít stanice Dlouhá Míle
s navrhovaným autobusovým terminálem a rozsáhlým parkovištěm systému PARK+RIDE.
Stanice Praha Letiště Ruzyně bude hlavním kontaktním místem hromadné dopravy
v pražském regionu s mezinárodní leteckou dopravou a stane se důležitou alternativou
k individuální automobilové dopravě ve vztahu letiště - centrum.
Trasa modernizované trati mezi centrem Prahy a letištěm Ruzyně obsahuje tyto stanice a
zastávky:
− Bubny/Vltavská (výstavba zcela nové stanice se čtyřmi průjezdnými kolejemi a čtyřmi
hranami nástupišť v nové poloze, přisunuté směrem k Negrelliho viaduktu s přímou
přestupní vazbou na tramvajovou trať a na stanici metra Vltavská na trase C, včetně
nového severního vestibulu stanice metra a vazby na něj, úplné zrušení stávajícího
kolejiště současného nádraží Praha – Bubny)
− Výstaviště (výstavba zcela nové zastávky převážně na estakádě, překračující ulici
Dukelských hrdinů, s přímou návazností na tramvajovou trať a na vstupní prostor areálu
Výstaviště)
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− Dejvice/Hradčanská (zrušení stávajícího povrchového kolejiště žst. Praha – Dejvice,
výstavba podzemního úseku tratě, zahrnujícího hloubenou podzemní stanici s přímou
přestupní vazbou ke stanici metra Hradčanská na trase A, přímá vazba na nový západní
vestibul stanice metra, významná dopravní vazba na tramvajovou trať)
− Veleslavín (zrušení stávajícího kolejiště žst. Praha – Veleslavín, výstavba zcela nové
polozahloubené stanice v místě kontaktu tratě s Evropskou třídou a vazbou na tramvajovou
trať a stanici na budoucí prodloužené trase metra A)
− Liboc (výstavba zcela nové povrchové stanice, situované do obloukového úseku tratě do
míst, odkud lze realizovat pěší přestupní vazbu směrem k Evropské třídě a k rekreačnímu
území Divoké Šárky a Džbánu)
− Ruzyně (zrušení stávajícího kolejiště žst. Praha – Ruzyně, výstavba zcela nové povrchové
stanice v místě prostorového kontaktu s novým mimoúrovňovým křížením s ulicí
Drnovskou, bod rozvětvení tratě na letiště a na Kladno)
− Dlouhá Míle (zcela nová povrchová stanice na novém úseku trasy, v terénním zářezu, ve
velice důležité lokalitě, kde se stýká silnice I/7, Silniční okruh kolem Prahy, i širší spádová
oblast areálu starého ruzyňského letiště, velice významný přestupní uzel s autobusovým
terminálem a záchytným parkovištěm systému P+R)
− Letiště Praha (zcela nová podzemní stanice s povrchovými vestibuly, v areálu
mezinárodního letiště Praha, s přímou vazbou k existujícím i budoucím terminálům a
dalším objektům v rámci předprostoru letiště)
Ze širšího kontextu dopravně urbanistického významu celé trasy i v návaznosti na již dříve
deklarovanou snahu vytvářet jednotný systém pražské integrované dopravy se jeví jako
zcela logické a naprosto nezbytné, aby celá modernizovaná trasa se stala již při svém
uvedení do provozu neoddělitelnou součástí systému pražské integrované dopravy (PID).
Naprosto nepominutelná potřeba výstavby přestupního uzlu zachycujícího vnější individuální
automobilovou dopravu a příměstskou a regionální autobusovou dopravu ze širšího území
severozápadního kvadrantu středních Čech (navržená poloha stanice Dlouhá Míle
s přestupním terminálem autobusové dopravy a parkovištěm systému PARK+RIDE) je
principielním důkazem potřeby začlenění trati do systému pražské integrované dopravy.
Obecné zásady architektonického a provozně technického řešení stanic
Stanice modernizované trati Praha Bubny – Praha Letiště Ruzyně jsou koncipovány na
podobných základech jako obdobné stanice železničních regionálních systémů v Evropě.
Určitým vzorem provozního a dispozičního uspořádání stanice mohou být stanice RER
(Réseau Expres Régional) v Paříži, nebo stanice S-Bahn v Curychu, v Mnichově, ve
Stuttgartu i v mnoha dalších městech. Stanice bývají nejčastěji dodatečně implantovány do
urbanisticky významných lokalit na již existujících tratích (v rámci rekonstrukce), nebo
v menší míře realizovány na nově budovaných úsecích. Pro všechny stanice bez rozdílu tedy
platí, že cílem je vybudování nástupišť podél průjezdných kolejí bez nároků na složité
kolejové konstrukce.
Typická stanice těchto fungujících systémů v různých městech Evropy má tedy většinou dvě
průjezdní koleje, jedno ostrovní nebo dvě boční nástupiště, zvýšenou úroveň hrany
nástupiště, mimoúrovňový přístup k nástupištím, bezbariérovost všech veřejně přístupných
částí stanice, provozní vymezení placeného prostoru, vestibulu a vstupní prostory
s minimálními přestupními vzdálenostmi na jiné druhy dopravy. Samozřejmostí bývá fakt, že
prostor stanice pro pěší od vestibulu až po hranu nástupiště bývá zastřešen.
Stanice se logicky stávají architektonickou dominantou dané lokality s výrazným výtvarným
řešením jak nástupišť, tak vestibulu. Z výše uvedené charakteristiky stanic z evropských
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měst vyplývá logická provozní a dispoziční příbuznost se stanicemi klasického metra.
Nejvýraznějším společným znakem těchto železničních stanic a stanic metra je však jejich
městotvorný charakter. Stanice se stávají přirozeným jádrem urbanistického rozvoje lokality.
Dispoziční a stavebně technické řešení stanic
Provozní a dispoziční řešení stanic je odvozeno od stanic pražského metra při respektování
specifických požadavků, vyplývajících z železničního charakteru (např. delší nástupiště,
převaha povrchových či nadzemních stanic oproti podzemním, železniční průjezdový profil
apod.). Vzhledem k budoucímu jednotnému způsobu odbavování cestujících jak v pražském
metru a ostatních prostředcích MHD, tak ve stanicích integrovaného systému regionální
železniční dopravy, je maximálně možné provozní a dispoziční sjednocení stanic této trati a
stanic metra logické.
S ohledem na výše uvedená fakta je možné formulovat tyto obecné zásady provozního a
dispozičního řešení stanic. Každá stanice (podzemní, povrchová, nadzemní) musí vždy
obsahovat tyto prostorové funkční součásti:
− Prostor před vestibulem urbanisticky a dopravně nejcennější plocha sloužící pro realizaci
přestupních vazeb na ostatní druhy dopravy a dále pro rozptyl cestujících ve směrech
pěšího pohybu. Prostor musí obsahovat:
•
architektonicky jasně vyjádřený vstup se zastřešením vstupního koridoru, zastřešení
nejbližších přestupních koridorů a nástupišť na ostatní druhy dopravy (je-li to možné),
zřetelný znak (logo), případně symbol metropolitní dráhy (obdoba S-bahn)
− Vestibul (povrchový nebo podzemní) bezprostředně navazuje na nejbližší pěší prostor
města v dané lokalitě s vazbou na drobnou obchodní vybavenost. Vestibul musí vždy
obsahovat :
•

rozhraní mezi trvale přestupnou a uzavíratelnou zónou (prosklená dveřní stěna)

•
odbavovací linka se znehodnocovači jízdenek, vymezující počátek placeného
prostoru
•
stanoviště dozorčího (kamerami spojeného s ostatními veřejně přístupnými
prostorami)
•

informační systém (odjezdy, příjezdy, místní doprava, mapa okolí atd.)

− Vestibul musí vždy tvořit jasně architektonicky vymezený celek, určující prostorové
rozšíření komunikační trasy cestujících v místech jejich možné kumulace (odbavovací
linka, orientace, informace). Jedná se tedy o halový prostor s velikostí odpovídající
významu a zátěži konkrétní stanice. Totéž platí o navazující obchodní vybavenosti,
situované vždy mimo placenou zónu. Případné umístění uzavíratelné vytápěné čekárny
však musí být vždy vázáno na placenou zónu.
− Spojovací pěší komunikace (podchody, nadchody, schodiště, výtahy, eskalátory, rampy)
tvoří spojnici pěšího pohybu cestujících mezi vestibulem a nástupišti. Jsou po celé délce
zakrytá, v maximální možné míře chráněná proti povětrnostním vlivům. Musí umožňovat
bezbariérové propojení všech veřejně přístupných částí stanice. Délka spojovacích
horizontálních a vertikálních komunikací musí být co nejkratší, je-li to možné bez
ztraceného spádu. V obzvláště výhodných případech mohou horizontální komunikace
(podchody nebo nadchody) splynout s vestibulem ve formě společné haly, do které přímo
ústí vertikální komunikace z nástupiště. Výtah jako povrch bezbariérového řešení musí být
použit všude tam, kde je výškový rozdíl, nepřekonatelný rampou. U nadzemních objektů by
mělo jít o výtah panoramatický, tzn. s prosklenou šachtou i kabinou.
− Nástupiště (ostrovní, boční nebo kombinované) situované v podzemním hloubeném
objektu, v zářezu, na terénu, na náspu nebo na estakádě má vždy zvýšenou úroveň hrany
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tak, aby umožňovalo bezbariérový nástup a výstup do soupravy. Nástupiště bude
zastřešeno po celé délce u zatížených důležitých stanic, a to zejména v případech, kdy
nástupiště s kolejištěm vytváří stavebně a prostorově jednotný celek (např. nadzemní hala,
nebo podzemní hloubená stanice. Zastřešený úsek musí však vždy kontinuálně navazovat
na zastřešení přístupové komunikace a tím i na vestibul (vstupní halu). Každé nástupiště
bude mít při své hraně vymezen bezpečnostní pás. Nástupiště bude vybaveno
informačním systémem, hodinami, a kolmo nad hranou budou umístěny elektronické
ukazatele konečné stanice vlaku. Nástupiště budou rovněž vybaveny na svém povrchu
grafickým vyznačením polohy krátké a dlouhé soupravy vlaku u hrany.
Veškerá nástupiště mimo prostorově uzavřené objekty (podzemní stanice, nadzemní haly), která
navazují na otevřené kolejiště a jsou tím pádem vystavena určitému působení povětrnostních vlivů,
musí být vybavena malou prosklenou čekárnou, umožňující případné tepelné temperování vnitřního
prostoru. Čekárna bude prostorově nenáročná. Bude ji možno umístit jako malý prosklený altánek do
standardní šířky nástupiště. Maximální prosklení stěn čekárny musí umožňovat široký vizuální
přehled o celém nástupišti i kolejišti.
Technické a provozní zázemí stanic bude minimalizováno z hlediska prostorových nároků. U
povrchových a nadzemních stanic se toto zázemí omezí na místnost pro úklid, malý sklad, případně
trafostanici a prostory slaboproudých a silnoproudých rozvodů. U podzemních stanic či u
nadzemních hal k tomu přibude strojovna vzduchotechniky. Podzemní stanice nebudou součástí
ochranného systému civilní obrany. Provozní a hygienické zařízení pro zaměstnance dráhy bude
soustředěno pouze do určitých uzlů v rámci celé trasy.
Architektonické řešení stanic a design
Základní koncepce architektonického řešení stanic vychází z úvahy, že dráha na letiště a na
Kladno je pouze jednou trasou celého systému integrované dopravy v pražském regionu.
Všechny stanice v tomto regionu by měly mít určitý soubor typických architektonických a
designérských znaků, odlišujících tyto stanice od železničních nádraží a zastávek mimo
tento region a mimo akční rádius integrované dopravy. Obecně lze formulovat tuto skupinu
architektonických prvků
Společné typické znaky všech stanic v pražském regionu:
− jednotná forma komunikačního systému (kompatibilního s prvky informačního systému
ostatních druhů MHD)
− jednotný design určitých prvků drobné architektury a dopravních zařízení
Společné znaky stanic modernizované trati Praha – Kladno (při respektování nadřazených principů
celého regionu):
− výtvarné akcentování ocelových konstrukcí zastřešujících nástupiště, vertikální a
horizontální komunikace a vestibul, u hloubených podzemních stanic převažuje zastřešení
ocelovou obloukovou klenbovou konstrukcí s maximálním průnikem denního světla i do
podzemních prostorů, vizuální propojení jednotlivých částí stanice
− tvarová jednota základní architektonické formy všech (i dispozičně rozdílných) stanic křivkově tvarované, dynamicky působící zastřešení všech stanic s použitím membránových
průmyslových textilií, propouštějících světlo v rozptýlené podobě z exteriéru do interiéru a
svítící v celé ploše ven při umělém osvětlení interiéru
− použití jedné typické barvy (bílá barva nosných ocelových konstrukcí a modro-tyrkysové
prvky informačního systému), ostatní doplňkové barvy budou specifické pro jednotlivé
stanice (rozlišující identifikační znaky)
− u všech vstupů na stanice použití typického znaku (loga) - a to ve vazbě na znak SŽDC,
budoucí metropolitní železnice apod.
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Architektonické prvky vymezující konkrétní stanici:
− individuální architektonická, konstrukční a dispoziční podoba vestibulu (vstupní haly)
v závislosti na urbanistických a prostorově kompozičních podmínkách dané lokality
− celkové chápání architektonické podoby každé stanice jako dominanty v daném prostředí,
odpovídající jejímu danému významu
− individuální architektonická úprava prostoru před vestibulem v závislosti na navazující
přestupní vazby a na pěší prostor města, architektonická úprava povrchu komunikační
zeleně, zdí apod.
− individuální designerské řešení interiéru stanice
Všechny stanice budou mít podlahy vestibulu, spojovacích komunikací a nástupiště
provedeny z broušené žuly či adekvátně trvanlivého a podobně esteticky působícího
materiálu. V podlahách budou vyfrézovány drážky pro nevidomé. Všechna nástupiště budou
nasvětlena zdrojem umělého osvětlení. Na pohledových zámečnických konstrukcích (okna,
dveře, madla) budou v maximální míře uplatněny trvanlivé materiály z leštěného nerezu.
Vizualizace záměru je doložena v příloze č.3 posuzovaného oznámení.
Zdůvodnění potřeby dvoukolejnosti trati
Z provozně-technologického hlediska je zadána modernizace, zdvoukolejnění a elektrifikace
stávající jednokolejné, neelektrizované tratě v úseku žst. Praha Bubny – žst. Praha Ruzyně
a novostavba dvoukolejné, elektrifikované trati v úseku žst. Praha Ruzyně – žst. Praha
Letiště Ruzyně.
Traťový úsek mezi žst. Praha Masarykovo nádraží – žst. Praha Bubny je již nyní dvoukolejný
a elektrizovaný, proto není součástí zadání připravované investiční akce. Provoznětechnologicky má však tento úsek přímou návaznost na záměr ve smyslu zavedení
intervalové železniční dopravy mezi letištěm, resp. Kladnem a centrální oblastí města Prahy,
vzhledem ke kapacitním možnostem žst. Praha Masarykovo nádraží a traťového úseku
Praha Masarykovo nádraží – Praha Bubny.
Výchozím stavem je tedy celostátní jednokolejná neelektrizovaná trať Praha – Kladno
s několika mezilehlými dopravnami, se zastaralým zabezpečovacím zařízením 2. kategorie.
Trať má vzhledem ke svým parametrům malou provozní výkonnost a je zcela nevhodná
pro vedení pravidelné intervalové dopravy ve směru na Kladno, natož pro intenzivní obsluhu
mezinárodního letiště Praha Ruzyně. Přesto patří mezi nejzatíženější jednokolejné trati
v České republice. Proto je nutno přistoupit k opatřením, která zvýší provozní výkonnost
(kapacitu) trati.
Ze zadání, resp. ze společenské objednávky vyplývá, že propustná výkonnost tratě musí
zajistit ve špičkové hodině spolehlivý průvoz následujícího rozsahu intervalové osobní
dopravy:
− V úseku Praha Bubny – Praha Ruzyně = 10/10 Osobních vlaků za hodinu
tj. 6/6 Os vlaků ve směru Letiště Ruzyně (interval 10 min.)
4/4 Os vlaků ve směru Kladno (interval 15 min.)
Zvýšení provozní výkonnosti je sice možno dosáhnout modernizací tratě, zvýšením traťové
rychlosti, elektrizací, modernizací zabezpečovacího zařízení staničního i traťového,
částečným zdvoukolejněním, zřízením výhyben pro letmé křižování, změnou konstrukce
GVD, ale i po všech těchto zásazích by bylo možno provozovat na takové trati intervalovou
osobní dopravu v intervalu do 30-ti minut. Spolehlivost systému by však byla nízká
a v komerčním provozu by bylo řízení provozu velmi citlivé na nepravidelnosti. Bez možnosti
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vyrovnávání nepravidelnosti provozu je naopak velmi pravděpodobné, že by se přenášely
negativní vlivy na okolní dopravu.
Obecně je možno konstatovat, že dopravní systémy s vysokým provozním zatížením, mezi
něž se řadí i tato trať, musí mít odděleny směry provozu. Tento princip je striktně uplatňován
u dálnic, rychlostních komunikací i tratí tramvají a metra.
Jednokolejné uspořádání s výhybnami pro letmé křižování, příp. dvoukolejnými úseky je tak
nutno vnímat pouze jako provizorium, které by neplnilo zadání, bylo by neefektivní
a prodloužilo a prodražilo by nutné finální zdvoukolejnění celé tratě.
Podle platné metodiky výpočtu propustnosti tratě je doporučena hodnota využití do 67%
časové jednotky. Vyšší zatížení tratě již znamená její přetížení. Pokud by byla v tomto
případě využita kapacita do 80% časové jednotky, zůstalo by ve špičkové hodině na provoz
pouze 48 minut, což znamená, že při 18-ti vlacích za hodinu by bylo na jeden vlak k dispozici
pouze 2,66 minuty a časová záloha by byla 0,66 minuty. Na jednokolejné trati nelze takové
hodnoty dosáhnout a zadaný rozsah dopravy nelze provést.
Předpokládané jízdní doby jsou 26 min pro plně zastávkový vlak (v obou směrech)
a 21 minut pro vlak zrychlený. Uvažován je provoz moderních příměstských elektrických
jednotek na bázi řady 471 + 071 + 971. Předpokládané pobyty zastávkových vlaků jsou
1,0 min. ve stanicích Praha – Bubny - Vltavská, Praha – Dejvice - Hradčanská, Dlouhá Míle
– přestup na MHD a 0,5 min na zbývajících zastávkách.
Závěrem je možno potvrdit, že pouze dvoukolejná, modernizovaná, elektrizovaná trať,
vybavená moderním zabezpečovacím zařízením bude mít požadované vlastnosti v souladu
se zadáním. Taková trať bude schopna spolehlivě zajistit letištní i kladenskou dopravu
a vytvořit předpoklady pro těsnější začlenění železniční dopravy do systému Pražské
integrované dopravy
Technologie provozu dráhy
Zadána je výstavba dvoukolejné, elektrizované tratě vedené ve stopě stávající jednokolejné
neelektrizované tratě Praha-Bubny – Chomutov z odbočky Praha – Bubny (nové místo
odbočení v prostoru současné železniční stanice Praha-Bubny, která se mění na odbočku)
do nové zastávky Výstaviště, nové zastávky Praha – Dejvice se vzájemně prospojkovanými
kolejemi, které současně vytváří se zastávky i odbočku, vše v zahloubené poloze místo
stávající železniční stanice Praha-Dejvice v úrovni terénu. Trať dále pokračuje do nové
zastávky Praha –Veleslavín, (která vznikne místo stávající železniční stanice Praha –
Veleslavín), nové zastávky Praha – Liboc a nové, v mírně posunuté poloze, železniční
stanice Praha – Ruzyně s odbočením nové dvoukolejné elektrizované tratě přes novou
zastávku Dlouhá Míle (s přestupními vazbami na HD, MHD, P&R) do koncové železniční
stanice Letiště Praha – Ruzyně situované v zahloubené poloze. Nová železniční stanice
Praha-Ruzyně zůstává i nadále součástí tratě Praha Masarykovo nádraží - Praha-Bubny –
Kladno –Chomutov. Ve stanice Praha Masarykovo nádraží bude podle pokynů objednavatele
navazováno na stav kolejiště po dokončení stavby s názvem „ČD-DDC, Rekonstrukce
výhybek v žst. Praha Masarykovo nádraží“, což znamená, že zde zůstane současný počet
sedmi nástupištních hran. Výhledový rozsah dopravy předpokládá u linek na Kladno i letiště
interval 15 minut, směr Kralupy n.V. 30 minut. Celkem půjde v úseku Praha Masarykovo
nádrží – Praha-Bubny o 10 párů vlaků za hodinu. Přezkoušena je i možnost taktu 10 minut u
vlaků směr letiště, což znamená 12 párů vlaků/hod na úseku Praha Masarykovo nádraží –
Praha-Bubny a 10 párů vlaků za hodinu na úseku Praha-Bubny – ŽST Praha-Ruzyně.
Počítáno je s dopravní špičkou u vlaků směr letiště v době 7 až 17 hod, směr Kladno to je
v době 6-9 hod a 13 až 17 hod. Směr Kralupy n.V. bude držen takt 30 minut téměř po celý
den.
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Celkem je železniční infrastruktura dimenzována na:
1) Regionální linku Praha Masarykovo nádraží – Letiště Praha-Ruzyně v intervalu 10 minut
2) Regionální linku Praha Masarykovo nádraží – Kladno v intervalu 15 minut
3) Regionální linku Praha Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou v intervalu 30 minut
Výhledový rozsah dopravy v hodinovém vyjádření
Počty párů vlaku od/do
hodina

letiště

Kladna

Kralup

0-1

2

1

1

1-2

2

1

1

2-1

2

1

1

3-4

2

1

1

4-5

2

1

1

5-6

2

2

2

6-7

4

4

2

7-8

6

4

2

8-9

6

4

2

9-10

6

2

2

10-11

6

2

2

11-12

6

2

2

12-13

6

2

2

13-14

6

4

2

14-15

6

4

2

15-16

6

4

2

16-17

6

4

2

17-18

4

3

2

18-19

4

2

2

19-20

4

2

2

20-21

4

2

2

21-22

4

2

2

22-23

2

1

1

23-24

2

1

1

100

56

41

celkem

Aby železnice prokázala svou konkurenceschopnost vůči ostatním druhům dopravy (hlavně
vůči individuální automobilové a hromadné autobusové dopravě), nestačí jen modernizace a
výstavba dopravní cesty, ale v neposlední řadě je nutné zvolit i vhodné dopravní prostředky.
V případě, že se jedná o spojení letiště s centrem města, připadá navíc v úvahu i fakt, že
cílová skupina cestujících přichází z prostředí o určitém standardu poskytovaných služeb
nejen dopravních a přepravních. Tato skutečnost by se měla proto odrazit i v kvalitě návazné
dopravy bez ohledu na její druh (jedná se svým způsobem o jeden z prvních kontaktů nejen
s daným městem, ale vůbec s navštěvovanou zemí).
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Přestože vlastní návrh vozidla pro letištní dopravu není předmětem DÚR (bude vypsáno
výběrové řízení), bylo nutné pro potřeby objednatele, ale zejména pro potřeby zpracování
vlastního projektu (dopravní technologie, trakce apod.) se touto problematikou zabývat.
Výsledkem je formulace následujících základních charakteristik vozidel (jednotek):
− jmenovité napětí trolejového vedení dle UIC 600: 3000 V DC
− v = 120 km/hod
− široké (dvoukřídlé) vstupní dveře
− rovnoměrné uspořádání dveří po celé délce soupravy
− požadovaná kapacita cca 180 sedících osob
− interiérové řešení odpovídající úrovně (přeprava letištních cestujících)
− standard pro imobilní cestující
− informační systém (optický i akustický)
− výška podlahy nad TK 550 mm (s výjimkou pohonných modulů)
− cílový inventární počet jednotek 18 (9 souprav)

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Zahájení stavby – 2010
Dokončení stavby - 2012

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj: hl. m. Praha
Obce: Praha 6, Praha 7

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst. 4 a správních úřadů, která
budou tato rozhodnutí vydávat
Nejbližšími navazujícími rozhodnutími po ukončení procesu posuzování vlivů na životní
prostředí budou kromě vydání územního rozhodnutí na uvedený záměr:
− Závazné stanovisko podle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění k zásahu do
vodního toku a VKP Litovického potoka a Kopaninského potoka
− Rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 zák.č. 114/1992 Sb., v platném znění
− Výjimky z podmínek ochrany některých zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zák. č.
114/1992 Sb., v platném znění
− Souhlas s odnětím ze ZPF
− Souhlas s dočasným záborem PUPFL

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Náplň kapitoly B.I. vyhovuje požadované charakteristice.
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Posouzení údajů o vstupech
Kapitola B.II. Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
S uvažovaným záměrem jsou spojeny nároky na zábor ZPF a PUPFL.
V kapitole jsou přehledně uvedeny hodnoty dočasných a trvalých záborů ZPF v členění dle
jednotlivých katastrálních území včetně bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ).
Sumarizace celkového trvalého záboru je patrná z následující tabulky:
č. parcely
trvalý zábor v ha
k.ú. Bubeneč
0,0047
k.ú. Vokovice
0,1447
k.ú. Veleslavín
1,4748
k.ú. Liboc
0,0440
k.ú. Ruzyně
22,6411
CELKEM
24,3093
Dočasný zábor PUPFL
V rámci realizace posuzovaného záměru je nezbytný dočasný zábor na 42 měsíců. Jedná se
o pozemek p.č. 3117 o celkové výměře 1794. Z uvedené parcely bude žádáno o dočasné
odnětí v rozsahu 340 m2.
Lesní pozemek na předmětné parcele se nalézá na území lesního hospodářského celku
LHO Praha (kód LHC 117801), platnost lesní hospodářské osnovy (LHO) je od 1.1.2004 do
31.12.2013.
Trvalý zábor PUPFL
Záměr nevyžaduje žádný trvalý zábor pozemků určených pro plnění funkce lesa.
Dále je v kapitole konstatováno, že posuzovaný záměr je v kontaktu se zvláště chráněným
územím přírody. Tím je přírodní památka Královská obora (Stromovka). Jiné zvláště
chráněné území přírody není posuzovaným záměrem dotčeno.
Dle konzultací s vodohospodářským orgánem Magistrátu hl. m. Prahy neprochází
posuzovaný záměr žádným ochranným pásmem vodních zdrojů.
Dále se konstatuje, že je dotčeno pouze ochranné pásmo lesního porostu Pod Petřinami
v km 8,3380 – 8,600.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
U lesního pozemku parc.č. 3117 se pravděpodobně jedná o překlep a správně má být parc.
č. 3217 k.ú. Břevnov, dále dojde k nepatrnému záboru i na pozemku parc.č. 343/1 k.ú.
Veleslavín.
Navíc bude dotčeno ochranné pásmo lesního pozemku parc. č.1289/2 k.ú. Ruzyně v cca km
11,5.

B.II.2 Voda
V kapitole je konstatováno, že v období výstavby záměru bude potřeba pitné vody zajištěna
ze stávajících zdrojů v úsecích rekonstruované trati a na letišti Praha Ruzyně. V případě
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nutnosti bude v úsecích nově budované části trati použita i balená pitná voda.
Technologická voda bude odebírána v prostoru dodavatelských firem a její množství bude
záviset na počtu pracovníků a rychlosti postupu stavebních prací.
V období provozu záměru budou pitnou vodou zásobovány jednotlivé stanice. Nároky na
technologickou vodu v etapě provozu budou souviset s denním čištěním souprav.
Celkové nároky na vodu v rámci posuzovaného záměru lze specifikovat následovně:
− služební sociální zařízení:
− veřejná WC:

948,00 m3/rok
13059,70 m3/rok

− mycí vody (stanice)

628,10 m3/rok

− mytí traťových tunelů

320,00 m3/rok

− mytí souprav

500,00 m3/rok

− čištění interiéru vlakové soupravy

330,00 m3/rok

− celkem

15785,80 m3/rok

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.II.3 Surovinové zdroje
V kapitole je konstatováno, že přesné specifikace nároků na surovinové zdroje budou
upřesněny v dalších stupních projektové dokumentace. Určitá množství surovinových zdrojů
pro rekonstrukci a novou stavbu budou získána z recyklace štěrkového lože - část tvoří nové
štěrkové lože, část podkladní vrstvy jako náhrada zásypových zemin. V rámci stavby budou
spotřebovávány standardní stavební hmoty od subdodavatelů realizátora stavby v co
nejmenší vzdálenosti od stavby, podle vhodnosti ekonomických ukazatelů. Požadavek na
dovoz určitého objemu štěrkového lože bude realizován výhradně po železnici.
Dále kapitola obsahuje podrobné údaje o nárocích jednotlivých stanic na elektrickou energii.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
V kapitole je konstatováno, že během výstavby bude probíhat relativně intenzivní přeprava
stavebních materiálů, ornice a výkopového materiálu. Dopravu materiálů na staveniště bude
nutné vyřešit v plánu organizace výstavby záměru.
Kapitola následně obsahuje tabulku uvádějící komunikace, u kterých se předpokládá, že
budou využity pro mimostaveništní dopravu.
V druhé části kapitola obsahuje popis technologie provozu dráhy včetně tabulky
s výhledovým rozsahem dopravy v hodinovém vyjádření.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
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Kapitola je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o výstupech
B.III Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
V kapitole je uveden popis bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší
v období výstavby a provozu záměru včetně tabulek uvádějících produkci emisí.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracována kvalitně, přehledně, nadstandardně z hlediska podrobnosti zdrojů
znečištění, využívá nejnovějších poznatků o emisích z motorových vozidel.

B.III.2 Odpadní vody
V kapitole je konstatováno, že při výstavbě a provozu záměru budou vznikat odpadní vody
splaškové, technologické a srážkové. Během výstavby lze očekávat vody vznikající při ražbě
tunelů.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná kvalitně, přehledně,v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.3 Odpady
V kapitole je uveden výčet odpadů vznikajících během výstavby záměru a ve fázi jeho
provozu, včetně popisu způsobu nakládání s odpady.
V tabulce mají nepřesné katalogové číslo odpady číslo 39 a 40. Olověné akumulátory mají
uvedeno katalogové číslo 161601. Správně má být dle platného Katalogu odpadů číslo
160601. Nikl-kadmiové baterie a akumulátory mají uvedeno číslo 161602, správně má být
160602. Jedná se zřejmě o překlep.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovaná v dostatečné hloubce pro posouzení.

B.III.4 Ostatní výstupy
Hluk
Etapa výstavby bude zdrojem hluku, který může ovlivnit akustické parametry v území.
Z hlediska zdrojů hluku uvažovaných v etapě výstavby byl zohledněn vliv mimostaveništní
dopravy, vliv provozu strojů a zařízení na staveništi, hluková zátěž stavebních dvorů.
V rámci provozu je provedeno porovnání akustické situace ve stávajícím stavu a ve stavu
výhledovém.
Hluková problematika je kvantitativně vyhodnocena v akustické studii, která je součástí
dokumentace EIA jako samostatná příloha.
Vibrace
Vibrace budou vznikat během výstavby, zejména při hutnění násypů, stavbě tunelů a
zemních pracích. Za provozu železnice budou vznikat vibrace v důsledků jízdy vlaků po
železniční trati. Řada opatření spojených s modernizací železniční trati (vyloučení nákladní
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dopravy s těžkými nákladními vozy, možnost vložení tlumících vrstev pod kolejové lože,
použití moderních dokonaleji odpružených osobních souprav, svaření kolejí bez přerušení
apod. ) povede k významnému snížení vibrací šířících se z provozu železniční trati oproti
stávajícímu stavu. Tento kvalitativní posun bude mít za následek i lepší funkci kolejové dráhy
a tím i snížení hodnot vibrací šířících se do okolí.
Záření
Rekonstrukce a výstavba nového úseku železniční trati není žádným zdrojem radioaktivního
či elektromagnetického záření.
Zápach
Vzhledem k charakteru záměru nelze předpokládat, že by posuzovaný záměr byl zdrojem
zápachu.
Jiné výstupy
Nejsou známy jiné výstupy záměru.

B.III.5 Doplňující údaje
Z hlediska předkládané kapitoly není nezbytné uvádět žádné další doplňující informace.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část B III: Údaje o výstupech je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a
do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení údajů o stavu životního prostředí v dotčeném území
ČÁST C
ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část C: Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území je zpracována kvalitně
s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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Posouzení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví a životní prostředí
ČÁST D
KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a životní
prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1 Vlivy na veřejné zdraví, včetně sociálně ekonomických vlivů
Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky
Výstavba
Znečištění ovzduší
V období výstavby se negativní vlivy mohou potenciálně projevit zejména znečištěním
ovzduší. V rámci etapy výstavby lze očekávat liniové a plošné zdroje znečištění ovzduší. Pro
omezení emisí z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární prašnosti jsou posuzovaným
oznámením navržena opatření, která jsou specifikována v kapitole vlivů na ovzduší.
Staveništní doprava
Vlastní stavební práce mohou být zdrojem prašnosti, a to především sekundární. Pro
proces výstavby lze dále očekávat krátkodobě také navýšení emisí z nákladní dopravy a
tudíž lze očekávat i částečnou změnu imisní zátěže podél komunikací. Tato změna bude
však jen dočasná po dobu rozhodujících zemních prací. Problematickými se mohou stát
především případné přepravní trasy bezprostředně související s obytnou zástavbou. Proto je
maximální snaha v rámci stavby využít pro odvoz rubaniny stávající železnici. Z hlediska
vlivů na životní prostředí je v zásadě možné doporučit respektování opatření, která budou
eliminovat jak negativní dopady stavby na ovlivnění faktoru pohody, tak i na stávající nebo
pro etapu výstavby vyvolané nároky na použití vybraných komunikací. Pro omezení emisí
z plošných zdrojů a pro eliminaci sekundární prašnosti jsou předloženým oznámením
navržena následující opatření:
− při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích měřítek i
specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí a na
celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit požadavky na používání moderních
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí
šetrných technologií)
− dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek, především
v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních
potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány; vlastní zemní práce provádět po
etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; v případě nepříznivých klimatických podmínek
v období zemních prací bude prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
− v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na
těchto komunikacích a tento materiál předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného
zdraví; dodavatel stavby bude povinen přepravní trasy projednat, případně respektovat
požadavky směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku orgánu ochrany
veřejného zdraví
− před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných používaných
komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech
jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za
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uvedení komunikací do původního stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením
po ukončení stavby
Zařízení stavenišť
Dočasné skládky sypkých materiálů během výstavby a vlastní zemní práce během výstavby
lze považovat za hlavní plošné zdroje znečištění ovzduší. Ve sledovaném úseku lze
uvažovat s významnějšími plošnými zdroji znečištění ovzduší, kterými budou především
dočasné deponie výkopové zeminy. Vzhledem k charakteru zdroje a současné fázi
projektové přípravy nelze rozlohy a dobu trvání jednotlivých zdrojů kvantifikovat. Vzhledem
k charakteru zdroje, současné fázi projektové přípravy a vzhledem k nemožnosti určit
klimatické období, ve kterém budou plošné zdroje existovat nelze množství emitovaných
škodlivin objektivně a seriozně stanovit. Vlastní výstavba jakož i dočasné skládky sypkých
materiálů a zemní práce během výstavby nemusí bezprostředně narušovat kvalitu ovzduší,
pokud budou během výstavby všechny plošné zdroje chráněny před vznikem nadměrné
prašnosti. Proto jsou formulována následující opatření směřující k eliminaci sekundární
prašnosti v souvislosti s plošnými zdroji znečištění ovzduší.
Z hlediska ploch, které budou používány jako zařízení staveniště lze požadovat respektování
obecných požadavků vedoucích k omezení sekundární prašnosti:
− zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel stavby
bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným kropením prostoru
staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací
− dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při zemních
pracích a další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění plochy staveniště
Recyklační základna
Bodovým zdrojem znečištění nebude v uvedeném případě recyklační základna, protože
vzhledem k charakteru štěrkového lože se s recyklací neuvažuje.
Hluková zátěž
V rámci posuzovaného oznámení je součástí akustické studie (příloha č.8 oznámení) i
vyhodnocení hlukové zátěže v etapě výstavby. V době zpracování akustické studie nebyly
známy počty nákladních vozidel zajišťujících přepravu zeminy, betonu atd. na jednotlivé
stavební dvory. Pro výpočet byl použit odhad na základě údajů získaných při zpracování
akustické studie na akci „Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická“, a to 30
voz/hod pro obsluhu stavebního dvora (15+15). Lze proto považovat za vhodné, aby
vyhodnocení velikosti a významnosti vlivu hluku v etapě výstavby bylo dále součástí další
projektové přípravy. V této souvislosti je formulováno pro další projektovou přípravu
doporučení, aby součástí prováděcích projektů po výběru zhotovitele stavby a konečném
upřesnění navržených přepravních tras byla upřesněna akustická studie pro etapu výstavby
a která bude organizačními opatřeními (vyloučením souběhu nejhlučnějších stavebních
mechanismů) a technickými opatřeními dokladovat plnění hygienického limitu pro etapu
výstavby.
Provoz
Vlivy související s posuzovaným záměrem se ve vztahu k ohrožení zdraví mohou projevit
následovně:
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− znečištění ovzduší
− hluková zátěž
− prostupnost území
Znečištění ovzduší
Jak je patrné, záměr negeneruje žádné významné zdroje znečištění ovzduší v etapě
provozu. Dle předpokladů vyplývajících ze zdůvodnění stavby je patrné, že by realizace
navrhovaného řešení měla jistým způsobem přispět ke snížení automobilové dopravy
související s dopravní obslužností letiště Praha Ruzyně. Vybudováním terminálu Dlouhá Míle
s parkovištěm P+R se 625 parkovacími místy se předpokládá další určité snížení
automobilové dopravy do centra města. Kromě toho dojde k náhradě stávající motorové
trakce na hodnocené železniční trati za trakci elektrickou.
Z hlediska vlivů na ovzduší lze tak posuzovaný záměr považovat za pozitivní, přispívající
k určitému snížení emisí souvisejících s automobilovou a železniční dopravou.
Hluková zátěž
Dalším aspektem z hlediska provozu posuzovaného záměru je problematika hlukové
zátěže. Porovnávány jsou dva stavy akustické situace, a to stav před realizací záměru a po
jeho realizaci. Akustická studie je samostatnou přílohou č. 8 posuzovaného oznámení.
Vyhodnocení akustické situace bylo podkladem pro vypracování studie vlivů na veřejné
zdraví, která je samostatnou přílohou posuzovaného oznámení.
Prostupnost území
Ke stěžejním principům modernizace trati patří odstranění všech současných úrovňových
křížení, zejména přejezdů na stávajících komunikacích. Zlepší se tím jak bezpečnost
dopravy, tak i plynulost dopravy. Podpovrchové vedení trasy v úseku Praha Dejvice – Praha
Veleslavín pak zjednoduší prostupnost územím a umožní případné nové využití uvolněných
pozemků.
Vyhodnocení údajů o vlivech záměru na veřejné zdraví z hlediska zdravotních rizik hluku
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou přílohou č.
9 posuzovaného oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Z provedeného hodnocení zdravotních rizik hluku z železniční dopravy vyplývají ve vztahu
k posuzovanému záměru tyto závěry:
Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové
oblasti okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti 300 m od osy železniční tratě)
překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého
ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu je
cca 2000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy obtěžováno a více než
1000 obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet obyvatel
teoreticky obtěžovaných a rušených hlukem z železniční dopravy se snižuje zhruba o dvě
třetiny.
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Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření
(výměny oken) u nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení
hlukového limitu pro hluk ze stavební činnosti, bude příznivý efekt realizace záměru ještě
významnější.
Průběh stavebních prací na rekonstrukci železniční tratě bude nepochybně zdrojem
zvýšeného obtěžování obyvatel domů situovaných v blízkosti prostoru stavebních prací.
Z hlediska rizika nepříznivých zdravotních účinků hluku je podstatné, že hluku ze stavby
budou obyvatelé exponováni pouze v denní době a vzhledem k postupu stavby bude pouze
dočasného charakteru. Přímé zdravotní riziko této hlukové zátěže je proto možné vyloučit.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracována objektivně a plně postihuje posuzovanou problematiku.
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D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Z hlediska vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na ovzduší je řešena jedna varianta,
vyhodnocující příspěvky PaR parkoviště k imisní zátěži pro NO2, PM10 a benzen.
Výpočet pro uvažované varianty byl proveden ve výpočtové čtvercové síti o kroku 25 m,
která představuje celkem 1681 výpočtových bodů v síti (1 – 1681) a pro vybrané objekty,
které jsou představovány body 2001 - 2003.
Pro vyhodnocení bilancí emisí v etapě výstavby se pracovalo s emisními faktory dle
programu MEFA. V souladu s novými legislativními opatřeními vydalo MŽP ČR jednotné
emisní faktory pro motorová vozidla tak, aby bylo možné v rámci ČR provádět vzájemně
porovnatelné bilanční výpočty emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na
kvalitu ovzduší. Proto byly emisní faktory určeny pomocí programu MEFA.
K výpočtu použitý produkt SYMOS 97 verze 2006 je programový systém pro modelování
znečištění ovzduší, který již zohledňuje platné imisní limity dané stávající legislativou
v oblasti ochrany ovzduší. 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 (v µg.m-3):
Výpočtová síť
Varianta

Charakteristika

min

max

Body mimo síť
min

max

NO2

Aritmetický průměr 1 rok

0,000365 0,012340 0,001461 0,002982

NO2

Aritmetický průměr 1 hod

0,028666 0,391777 0,106691 0,160239

PM10

Aritmetický průměr 1 rok

0,000023 0,001130 0,000109 0,000247

PM10

Aritmetický průměr / 24 hodin

0,000705 0,013011 0,002961 0,004811

příspěvek Benzen Aritmetický průměr 1 rok

0,000027 0,001321 0,000127 0,000289

Vyhodnocení příspěvků NO2 k imisní zátěži zájmového území
Pro NO2 je stávající platnou legislativou stanoven imisní limit pro roční aritmetický průměr ve
vztahu k ochraně zdraví lidí hodnotou 40 µg.m-3 a 200 µg.m-3 ve vztahu k hodinovému
aritmetickému průměru.
Z hlediska nejbližších stanic AIM lze vyslovit závěr, že v oblasti není překračován roční
aritmetický průměr této škodliviny. Obdobné závěry vyplývají pro zájmové území i z hlediska
výsledků modelu ATEM, kdy se roční průměrné koncentrace pohybují pod 15 µg.m-3.
Taktéž hodinový aritmetický průměr NO2 není dle nejbližších stanic AIM pro zájmové území
překračován.
Příspěvky posuzovaného záměru ve vztahu k ročnímu aritmetickému průměru se ve
výpočtové síti pohybují do 0,013 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou do 0,003 µg.m-3.
Z hlediska hodinového aritmetického průměru se příspěvky ve výpočtové síti pohybují do
0,40 µg.m-3, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,16 µg.m-3.
Vyhodnocení příspěvků frakce PM10 k imisní zátěži zájmového území
Pro PM10 je stávající platnou legislativou stanovena jako imisní limit z hlediska ročního
aritmetického průměru hodnota 40 µg.m-3, pro 24 hodinový aritmetický průměr potom
50µg.m-3 (s možností překročení této koncentrace 35 krát za rok).
Nejbližší stanice AIM nesignalizují překračování ročního imisního limitu, epizodně může
docházet k překračování 24 hodinového aritmetického průměru.
Dle modelu ATEM se pohybují v zájmovém území roční průměrné koncentrace v rozpětí 30
– 40 µg.m-3.
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Z výsledků výpočtů je patrné, že příspěvek posuzovaného záměru k ročnímu aritmetickému
průměru se pohybuje do 0,0012 µg.m-3 ve výpočtové síti a do 0,0003 µg.m-3 u bodů mimo
výpočtovou síť. Z hlediska 24 hodinového aritmetického průměru se příspěvky pohybují do
0,013 µg.m-3 ve výpočtové síti, u bodů mimo výpočtovou síť do 0,005 µg.m-3.
Vyhodnocení příspěvků benzenu k imisní zátěži zájmového území
Stávající platnou legislativou je stanovena hodnota ročního aritmetického průměru 5 µg.m-3.
Jak z hlediska stanic AIM, tak i dle modelu ATEM není v zájmovém území překračována
hodnota ročního imisního limitu.
Z hlediska příspěvků k ročnímu aritmetickému průměru imisní zátěže benzenu je patrné, že
jsou dosahovány koncentrace nepřekračující koncentraci 0,0013 µg.m-3 ve výpočtové síti a
do 0,0003 µg.m-3 u bodů mimo výpočtovou síť.
Celkově lze vyslovit závěr, že provoz parkoviště u terminálu Dlouhá Míle nebude
představovat významnější příspěvky k imisní zátěži v zájmovém území. Při jeho
zprovoznění by naopak mohlo dojít ke snížení dopravní zátěže směrem do centra města.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.2 je zpracována dostatečně pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Vliv hluku
Vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů záměru na hlukovou situaci je obsahem akustické
studie, která je samostatnou přílohou č. 8 oznámení. Tato studie orientačně vyhodnocuje
akustickou situaci jak pro etapu výstavby, tak pro etapu provozu, přičemž pro etapu provozu
je porovnáván stav stávající (varianta 0) se stavem očekávaným (varianta 1). V rámci této
kapitoly jsou proto s odkazem na již avizovanou samostatnou přílohu prezentovány výstupy
akustické studie pro etapu výstavby a pro etapu provozu, včetně doporučení vyplývajících ze
závěrů akustické studie.
Ve variantě 0 byly posuzovány všechny lokality podél trati v úseku nádraží Holešovice –
Ruzyně, tj. tyto lokality:
− Bubny:

Strojnická - Výstaviště - Stromovka

km 0,192 000 – 2,800 000

− Dejvice:

Václavkova – Slavíkova - Dejvická

km 2,800 000 – 4,000 000

− Dejvice:

Buštěhradská - Slunná - Glinkova

km 4,000 000 – 5,200 000

− Dejvice:

Glinkova - Pod Ořechovkou - U dráhy
U Přechodu - Starodejvická

− Vokovice:

km 5,200 000 – 5,800 000

Nad Bořislavkou - Na Dlouhém lánu,
Kladenská - V Předním Veleslavíně

km 5,800 000 – 7,400 000

− Veleslavín: U zámečku - Pod dvorem – Nad Stanicí
Veleslavínská, okolí žst. Veleslavín
− Liboc:
− Ruzyně:

km 7,400 000 – 8,500 000

okolí zast. Liboc, Libocká - U kolejí,
Brodecká - Rakovnická

km 8,500 000 – 10,700 000

okolí žst. Ruzyně, Drnovská - Ztracená

km 10,700 000 – 11,500 000

V trase modernizované trati a nově budované části na letiště Ruzyně byly posuzovány pro
období provozu tyto lokality v okolí trati:
− Stromovka: Bubny – Výstaviště – Stromovka

km 0,192 000 – 2,800 000

− Veleslavín: okolí žst. Veleslavín

km 7,400 000 – 8,500 000

− Liboc:
− Ruzyně

okolí zast. Liboc, Libocká - U kolejí,
Brodecká – Rakovnická

km 8,500 000 – 10,700 000

okolí žst. Ruzyně, Drnovská - Ztracená)

km 10,700 000 – 11,500 000

− Na Padesátníku zástavba rodinných domků a chat
v zahrádkách u silnice R7

km 14,000000 – 14,800000

Lokalita Stromovka – stadion Sparty
V této lokalitě se nachází chráněná zástavba v ulici Strojnické po obou stranách železniční
trati v ochranném pásmu železnice. Dále v ulici Umělecké, kde je základní škola, ve směru
na západ jsou v ulici Gerstnerova bytové domy. Za touto ulicí se nachází objekt AVU a dále
podél trati vede ulice Nad Královskou oborou s obytnými objekty vlevo od trati a vpravo od
trati se nachází vily v ulici Na Zátorce (objekty velvyslanectví cizích států). Jedná se o
zástavbu převážně z počátku 20. století o 4 a více podlažích. Zdrojem hluku v této lokalitě je
stávající doprava na Buštěhradské dráze a především silniční doprava na přilehlých
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komunikacích spolu s tramvajemi. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v době noční se
pohybují mezi 55 až 60 dB. Vypočtené hodnoty LAeq,16h ve vyšších podlažích se pohybují ve
dne kolem hodnoty LAeq,16h = 62 dB, v noci až kolem LAeq,8h = 58 dB.
Vyhodnocení
Varianta 0
Lokalita je ovlivněna hlukem z provozu na stávající trati zejména v ulici Strojnické, kde se
vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybují mezi 60 až 64 dB
v nejvyšších poschodích jednotlivých chráněných objektů v době denní, v noci se pak tyto
hodnoty pohybují okolo 60 dB. Na této úrovni se ještě pohybují ekvivalentní hladiny
akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Nad Královskou oborou. U
ostatní zástavby se hluk emitovaný provozem na železnici Praha –Kladno převážně
pohybuje mezi 50 až 55 dB v době denní a v noci okolo 50 dB.
Hygienické limity pro starou hlukovou zátěž jsou dodrženy ve všech výpočtových bodech.
Hygienické limity v ochranném pásmu dráhy 60/55 dB jsou výrazněji překračovány ve
vyšších podlažích staveb v ulici Strojnické a Nad Královskou oborou. U zástavby ve
vzdálenosti mezi 60 až 80 m od dráhy se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném
venkovním prostoru staveb pohybují na hranici hygienických limitů 55/50 nebo jsou nižší.
Varianta 1 – provoz na modernizované trati a návrh PHO
V této lokalitě dojde k ovlivnění hlukem ze železniční dopravy především v okolí ulice
Strojnické v úseku mezi Bubenskou a Dukelských Hrdinů, kde bude trať vedena na
estakádě. V této části vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku překračují ve vyšších
podlažích zejména v době noční požadovaný hygienický limit (výpočtové body 1-3).
Jedná se o území památkově chráněné, proto návrh PHC musí být v souladu s požadavky
památkové péče. PHC jsou řešeny v rámci konstrukce estakády a jsou navrženy ve výšce
5,2 m nad kolejištěm po obou stranách. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici Strojnické v úseku mezi Bubenskou a
Dukelských hrdinů se pohybují v době noční pod hygienickým limitem, který však není
prokazatelně dodržen, hodnoty se pohybují v pásmu nejistoty výpočtu.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb v ulici
Gerstnerova a Umělecká na svahu nad tratí překračují hygienický limit pouze ve vyšších
podlažích. Proto je třeba protihlukové opatření řešit zakrytím trati nejen zleva, ale i shora,
tzn. je třeba navrhnout clonu s navazujícím zastřešením alespoň koleje 1 (směr Praha) v km
1,400000 - 1,58800. Ze strany trati by mělo být zakrytování opatřeno akusticky pohltivým
materiálem.
V chráněném venkovním prostoru parku Stromovka budou splněny hygienické limity pro den
jak v ochranném pásmu železnice ve vzdálenosti 25 m od osy nejbližší koleje (LAeq,P = 60
dB), tak i ve vzdálenosti 60 m a 100 m od železniční trati, tedy na hranici ochranného pásma
železnice a mimo pásmo (LAeq,P = 55 dB) i bez protihlukových opatření.
V úseku východně od stávajícího železničního tunelu, kde je obytná zástavba dále od trati,
není navrženo žádné protihlukové opatření. Hygienické hlukové limity jsou v chráněném
venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru hřiště v areálu Sparty
splněny.
Od km 2,053 je trasa trati vedena v tunelu a tedy zástavba v okolí ulice Korunovační a v ulici
Na Zátorce nebude ovlivněna provozem na modernizované trati.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
emitované provozem na modernizované trati v lokalitě Stromovka s navrženými PHC
prokazatelně splňují hygienické limity pro dobu denní i noční s výjimkou několika domů v ulici
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Strojnická (body výpočtu 1 a 2), kde se vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v době noční pohybují v pásmu nejistoty výpočtu, tj. 54,6 resp. 53,2 dB.
Lokalita Dejvice
Jedná se o úsek v km 2,8 – 7,4. Jedná se o území Dejvic, Střešovice a částečně
Veleslavína. Za stadionem Sparty se trať přibližuje k ulici Milady Horákové a souběžně vede
až k ulici Svatovítské, kde se odklání. Chráněná zástavba se nachází v ulici Slavíčkově,
Muchově, Dejvické a Václavkově. Převážně se jedná o činžovní domy o 4 až 6 podlažích.
Dominantním zdrojem hluku v této části je automobilová a tramvajová doprava na ulici
Milady Horákové.
V rámci modernizace trati bude v km 2,053-8,070 vybudován tunelový úsek.
Vyhodnocení
Varianta 0
Sledované území podél trati je zasaženo hlukem emitovaným provozem na trati. V ulici
Milady Horákové je dominantním zdrojem doprava na této komunikaci.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekračují
hygienické limity pro starou hlukovou zátěž 70 dB ve dne a 65 dB v noci, v době noční se
však v některých výpočtových bodech pohybují na hranici hygienického limitu 65 dB.
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku u objektů nejblíže situovaných k dráze
v ulici Slavíčkově, v ulici Milady Horákové (objekty jsou atakovány na všech fasádách
hlukem z automobilové a železniční dopravy), dům na rohu ulice Buštěhradské a Pevnostní,
v ulici U dráhy a v ulici Nad Bořislavkou. se pohybují v rozmezí 58 až 64 dB v době noční.
Varianta 1
Železniční trať po modernizaci je v celém tomto úseku vedena v tunelu a neovlivní
akustickou situaci v území.
Lokalita Veleslavín
Stávající trať se u žst. Veleslavín přibližuje k ulici Evropské, která je významnou dopravní
tepnou v SZ sektoru Prahy a převádí dopravu z centra na rychlostní komunikaci R7.
Chráněná zástavba se nachází vlevo od železniční trati, v ulici Veleslavínská, U zámečku,
Adamova, Nad stanicí. V místě stanice Veleslavín se mezi tratí a ulicí Evropskou nachází
pouze čerpací stanice OMV. Chráněná zástavba vpravo od trati je až za ulicí Evropskou. Za
stanicí směrem na Ruzyň se trať přibližuje k zástavbě kolem ulice José Martího, hotelu
Crystal a areálu FTVS UK Praha. Jižně až jihovýchodně od železniční trati se nachází
zástavba starého Veleslavína. Dominantním zdrojem hluku je silniční doprava v ulici
Evropské.
Po modernizaci trati bude trať vedena v tunelu až ke žst. Veleslavín. Stanice Veleslavín je
polozahloubená v místě kontaktu trati s Evropskou třídou a má vazbu na tramvajovou trať a
stanici metra na budoucí prodloužené trase A. Za výjezdem ze železniční stanice pokračuje
hloubený tunel do km 8,070.
Vyhodnocení
Varianta 0
Sledované území podél trati je zasaženo hlukem emitovaným provozem na trati. V okolí
železniční stanice Veleslavín je dalším výrazným zdrojem doprava na komunikaci Evropská.
Zástavba podél této komunikace je ovlivněna dopravou na této komunikaci, nikoli hlukem
emitovaným železnicí. Hluk ze železnice je dominantním zdrojem v ulici V Předním
Veleslavíně, a Nad Stanicí a pro nejbližší chráněné objekty v ulici Veleslavínské.
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Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb nepřekračují
hygienické limity pro starou hlukovou zátěž 70 dB ve dne a 65 dB v noci. Nejvíce akusticky
zatížené jsou ulice V Předním Veleslavíně a Nad Stanicí, kde se vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb pohybují v rozmezí 55 –
62 dB v době denní a 50 až 58 dB v době noční.
Varianta 1
V této lokalitě bude ovlivněna hlukem zástavba v ulici Nad stanicí a zástavba v okolí hotelu
Crystal a areálu FTVS. S ohledem na to, že je trasa trati vedena převážně v hloubeném
tunelu a stanice Veleslavín je zastřešena s otvorem nad středem kolejiště z důvodů zajištění
požární bezpečnosti, neprojeví se výrazně vliv zvýšeného provozu na modernizované trati
v chráněném prostoru staveb. Na hranici hygienického limitu v době noční jsou ekvivalentní
hladiny akustického tlaku u zástavby v ulici José Martího. Z důvodu ochrany této části
zástavby je navržena za výjezdem z tunelu v km 8,070 do km 8,295 protihluková clona (dále
PHC) vpravo výšky 3 m (dl. 225 m).
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
emitované provozem na modernizované trati v lokalitě Veleslavín s navrženou PHC a
vedením trasy v tunelu prokazatelně splňují hygienické limity pro dobu denní i noční.
Lokalita Liboc a Ruzyně
Stávající trať je vedena na terénu nebo v mírném násypu. V tomto úseku je několik křížení
trati s komunikacemi. Jedná se o ulici Libockou (podjezd ulice – velmi úzký), Litoveckou,
Krajní a Krnovskou, které kříží trať úrovňově. V km 8,976200-9,253700 je vlevo podél trati
umístěna PHC vlevo výšky 3,5 m (délka 277,5 m). Tato stěna byla vybudována jako
ochrana nových bytových domů „lokalita Nová Liboc“.
Chráněná zástavba v této lokalitě je situována převážně vlevo od trati ve směru jízdy na
Kladno. Pouze v okolí zastávky Liboc se nachází zástavba Vokovic, která je situována mezi
tratí a ulicí Evropskou. Jedná se o zástavbu rodinných domků a vícepodlažních bytových
domů. Zástavba situovaná vlevo od trati je poměrně klidnou lokalitou bez výrazných zdrojů
hluku s výjimkou železnice, která je dominantní. Zástavba mezí tratí a ul. Evropskou je
ovlivněna hlukem z provozu na této významné komunikaci.
Směrem k Ruzyni se chráněná zástavba nachází pouze vlevo od trati v ulici Rakovnické,
vpravo jsou komerční a skladové areály. Další chráněná zástavba se nachází dále od trati
v ulici Stochovské a Drnovské. V této části je zástavba ovlivněna provozem na ulici
Drnovské. Zjištěné ekvivalentní hladiny akustického tlaku měřením v době denní se pohybují
mezi 53 až 59 dB a vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny pro den je 59,0 dB. V době noční
byly měřeny hodnoty mezi 49 až 53 dB. Vypočtená hodnota LAeq,8h v době noční je 54,7 dB.
Výpočty jsou tedy na straně bezpečnosti.
Modernizovaná trať bude v této části vedena po povrchu a na terénu. Zastávka Liboc má
oboustranné zakrytí nástupišť v délce 138 m. Vjezd do zástavky v délce 41 m a výjezd ze
zastávky v délce 32 m je zakrytý s otevřeným otvorem v max. šíři 2 m nad kolejištěm. Žst.
Ruzyně je nová povrchová stanice v místě prostorového kontaktu s novým mimoúrovňovým
křížením s ulicí Drnovskou, nástupiště jsou zakrytá. Stávající PHC v km 8,976 -9,254 vlevo
podél trati zůstane zachována.
Vyhodnocení
Varianta 0
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Sledované území podél trati je zasaženo hlukem emitovaným provozem na trati. Hluk ze
železnice je dominantním zdrojem v ulici U kolejí, Brodecké a Rakovnické. Krajní objekty
v ulici Brodecké u ulice Litovecké jsou ovlivněny i dopravou na této komunikaci.
V okolí trati – v ochranném pásmu dráhy se ekvivalentní hladiny akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb pohybují v době denní mezi 60 až 65 dB a v době
noční mezi 57 až 62 dB. Ekvivalentní hladina akustického tlaku v době noční bez vlivu
železnice okolo 46 dB. Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním
prostoru staveb nepřekračují hygienické limity pro starou hlukovou zátěž 70 dB ve dne a 65
dB v noci.
Varianta 1
Ovlivnění chráněné zástavby zvýšeným provozem na modernizované trati se výrazně projeví
v okolí Vokovické vozovny (ul. U kolejí), Libocké a Rakovnické. Zde vypočtené ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb překračují hygienický limit
zejména v době noční. Okolí ulice Drnovské již není výrazněji provozem na modernizované
trati ovlivněno.
Z důvodu dodržení hygienických limitů zejména v době noční jsou navrženy v této lokalitě
PHC. Na stávající protihlukovou stěnu, která bude na vjezdu do nové stanice Liboc
ubourána, bude v km 9,206 navazovat zakrytí zastávky v délce 41 m s otevřeným prostorem
šířky 2 m nad středem kolejiště. Na tento úsek naváže zakrytí nástupišť délky 138 m, které
přejde na výjezdu ze stanice do zakrytí kolejiště délky 32 m. Na zastávku naváže v km
9,417-9,545 oboustranně zakrytý úsek s otevřeným prostorem nad středem kolejiště.
Dále od km 9,8370 do km 10,550 pokračuje PHC vlevo výšky 3 m, která bude pohltivá na
rubové straně, tj. směrem do ulice Rakovnické. Na tuto PHC v délce 250 m (do km 10,800)
navazuje PHC vlevo výšky 4 m s pohltivým povrchem na rubové straně (směrem
k zástavbě).
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
emitované provozem na modernizované trati v lokalitě Liboc a Ruzyň s navrženými PHC a
zakrytými úseky prokazatelně splňují hygienické limity pro dobu denní i noční.
Lokalita Na Padesátníku
Jedná se o lokalitu podél silnice R7 na k.ú. Ruzyně. Větší část je situována vpravo od silnice
R7 (ve směru na Kladno). Jedná se především o zahrádky s chatkami a několika rodinnými
domky sevřenými mezi komunikacemi R7 a ulicí Do Horoměřic. Vlevo od R7 je druhá část
této lokality, která je rozdělena čtyřpruhovou komunikací. Lokalita se nachází v blízkosti
letiště. Dominantním zdrojem hluku je doprava na silnici R7. Ojedinělá chráněná zástavba je
po obou stranách komunikace R7. Trasa nové železniční trati je v tomto úseku vedena
v zářezu v souběhu s R7 (vlevo od komunikace ve směru na Kladno) a v km 14,509 přechází
do tunelu. Chráněná zástavba v této lokalitě je převážně situována vlevo od trati ve směru
jízdy na Kladno. V letošním roce bylo v této lokalitě provedeno kontrolní měření na hranici
pozemku rodinného domu čp. 843 v ulici Za Teplárnou. Měřením byly zjištěny ekvivalentní
hladiny akustického tlaku v době denní LAeq, 16h = 63,3 dB a v noci LAeq, 8h = 60,1 dB.
Vyhodnocení
Varianta 0
V současné době je lokalita zatížena hlukem ze silniční dopravy na komunikaci R7. Hluk
v této lokalitě zejména v době noční je na hranici nebo překračuje hygienický limit s korekcí
na starou hlukovou zátěž. Železniční trať v této lokalitě není.
Varianta 1
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Ovlivnění chráněné zástavby provozem na nově budovaném úseku železniční trati se
výrazněji projeví pouze v chráněném venkovním prostoru rodinného domku v ulici Za
Teplárnou, který je situován ve vzdálenosti 25 m od osy nejbližší koleje. Vypočtená
ekvivalentní hladina akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru tohoto objektu
v době noční je 53,7 dB, tj. prokazatelně nesplňuje hygienický limit 55 dB, ale je v pásmu
nejistoty výpočtu. Trať je v tomto úseku v zářezu hloubky okolo 5 m. V ostatních bodech
výpočtu je hygienický limit prokazatelně dodržen. Tento objekt se doporučuje ověřit v dalším
stupni PD po zpřesnění podkladů.
I po vybudování železniční trati bude v této lokalitě dominantním zdrojem hluku silnice R7,
kde se očekává nárůst dopravy do roku 2015 a tím i zvýšení hlučnosti v této lokalitě.
Přehled navrhovaných protihlukových opatření
V následující tabulce je uveden přehled navržených PHO v posuzovaném úseku trati Praha
Bubny – Praha – Letiště Ruzyně.
Přehled PHO (parametry navrhovaných PHO jsou konkretizovány v akustické studii)
Km

Umístění

Popis

0,675000-1,038626

oboustranné

PHC vlevo i vpravo, speciální konstrukce průhledných
stěn na estakádě (viz obr. 8 akustické studie)
stanice „Výstaviště“

1,038626-1,214626

vpravo, vlevo

1,400000-1,588000

vlevo

PHC + vodorovné zakrytí koleje č. 1 – (PHC nad
kolejištěm) – pohltivá, třída A3

2,053000-8,070000

tunel

tunel včetně zastávky Praha –Dejvice – Hradčanská
(hloubená) a zakryté stanice Veleslavín s otevřeným
otvorem v šíři 2 m nad kolejištěm

8,07000-8,29500

vpravo

PHC vpravo výšky 3 m, pohltivý materiál – třída A 3

8,976200-9,253700

vlevo

stávající PHC výšky cca 3,5 m nad kolejištěm

9,206000-9,417000

zakrytá
stanice

stanice Liboc - oboustranné zakrytí nástupišť v délce
138 m, vjezd do zástavky je zakrytý v délce 41 m a
výjezd ze zastávky je zakrytý v délce 32 m s otevřeným otvorem v šíři 2 m nad kolejištěm

9,417000-9,544619

zakrytý úsek

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý
otvor šíře 2 m v celé délce zakrytí

9,544619-9,563258

oboustranné

PHC po obou stranách trati na novém mostním
objektu přes ulici Libockou, výška 4 m

9,563258-9,837000

zakrytý úsek

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý
otvor šíře 2 m v celé délce zakrytí

9,83700-10,55000

vlevo

PHC výšky 3 m, pohltivá – třída A3 směrem
k zástavbě (ne ke kolejišti)

10,55000-10,80000

vlevo

PHC výšky 4 m, pohltivá – třída A3 směrem
k zástavbě (ne ke kolejišti)

12,090000-12,428000

hloubený
tunel

12,755000-12,812000

hloubený

boční nástupiště jsou v celé délce 170 m zastřešena
lehkou ocelovou prosklenou konstrukcí (viz obr.9)
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Popis

tunel
13,237000-13,390000

hloubený
tunel

14,509000-14,900000

hloubený
tunel

15,850000-16,691500

hloubený
tunel

včetně stanice letiště Ruzyně

Na základě výsledků akustické studie, dříve provedených měření, výpočtů a analýz,
zpracovaných v rámci této i předchozích studií, lze konstatovat:
− Posuzovaný úsek železniční trati je od žst. Praha Bubny až do Liboci s výjimkou několika
krátkých úseků veden poměrně hustou chráněnou zástavbou a také po okraji parku
Stromovka.
− Ochrana této stávající zástavby si vyžaduje nadstandardní protihluková opatření z důvodů
dodržení požadovaných hygienických limitů vyplývající z platné legislativy.
− Pro dodržení požadovaných hygienických limitů (60 dB ve dne a 55 dB v noci v ochranném
pásmu dráhy, tj. 60 m od kolejiště, a 55 dB resp. 50 dB v ostatních případech) je nutné na
některých úsecích zakrýt celé kolejiště včetně zastávek „protihlukovým tunelem“. V úseku
mezi Stromovkou a Veleslavínem je trasa dráhy vedena v tunelu, a to jak hloubeném tak i
raženém.
− V případě realizace klasických protihlukových clon uplatňovaných při modernizacích
železničních tratí na území ČR, by nebylo možné splnit požadované hygienické limity
v chráněném venkovním prostoru staveb.
− Výpočty provedené v této hlukové studii prokázaly, že je možné předložený návrh
realizovat za předpokladu, že budou současně provedena níže navržená protihluková
opatření, která v některých úsecích vyžadují vedení v tunelu. Jen tak lze docílit dodržení
hlukových limitů podle Nařízení vlády č. 148/2006 Sb.
•

Km 0,675000-1,038626

oboustranná PHC na estakádě

•

Km 1,038626-1,214626

stanice „Výstaviště“ zastřešená v celé délce
nástupišť

•

Km 1,400000-1,588000

PHC vlevo

•

Km 2,053000-8,070000

tunelový úsek

•

Km 8,976200-9,253700

stávající PHC vlevo výšky cca 3,5 m nad
kolejištěm

•

Km 9,206000-9,417000

stanice Liboc - oboustranné zakrytí nástupišť

•

Km 9,417000-9,544619

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště otvor
šíře 2m

•

Km 9,544619-9,563258

PHC oboustranná na mostě nad ul. Libockou,
výška 4m

•

Km 9,563258-9,837000

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště otvor
šíře 2m

•

Km 9,83700-10,55000

PHC vlevo, výšky 3 m

•

Km 10,55000-10,80000

PHC vlevo, výšky 4 m
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Hloubené tunely od km 12, 090 000 do konce trasy jsou navrženy z důvodu bezpečného
leteckého provozu nikoliv jako PHO.
− Rozsah protihlukových opatření je řešen na základě průkazu korekcí zohledňujících
snížení emisní hlučnosti rekonstruovaného železničního svršku a snížení emisní hlučnosti
vlakových souprav, které budou určeny pro dopravu na letiště.
− Lze předpokládat, že akustická situace vyvolaná železniční dopravou v okolí
modernizované trati v úseku Praha Bubeneč – Praha Ruzyně se po realizaci stavby
výrazně zlepší. Je to patrné i z počtu obyvatel žijících v pásmu nad 60 dB v době denní a
nad 50 dB v době noční.
Počet obyvatel

Hluk ze železnice
LAeq,16h> 60 dB

LAeq,8h> 50 dB

Varianta V0

125

1125

Varianta V1

5

385

Etapa výstavby
Pro ovlivnění životního prostředí v okolí stavby „Modernizace železniční trati Praha – Kladno“
je rozhodující vliv mimostaveništní dopravy a hlučnost emitovaná stavebními stroji na
staveništi.
Výstavba traťového úseku bude probíhat při nepřetržité výluce trati Praha-Bubny (mimo) –
žst. Praha -Ruzyně (včetně) po záběrech, které jsou dané navrženou technologií výstavby
(hloubené a ražené úseky). Pro odvoz výkopů bude maximálně využívána železniční
doprava.
Jako základní kolejový přepravní prostředek pro odvoz zeminy z výkopů stavby na místo
trvalého uložení jsou navrženy železniční vagony řady Ua (DUMPCAR). Délka vozu je 12,54
m, ložný objem 31,0 m3. Tára vozu je 27,5 tun při hmotnosti na nápravu 20,0 tun je ložná
hmotnost 52 tun. Počet vozů do žst. Bubny i do žst. Ruzyně (objem 878 m3) se uvažuje 30
vagonů.
Koncepce vnitro staveništní dopravy předpokládá hrubé odtěžení výkopů včetně zemin ze
zapažené stavební jámy. Výjezd z jámy na meziskládku je rampou o sklonu 15%. Odtěžení
zemin je navrženo pásovým rypadlem typu LIEBHERR R 934-C LlTRONIC s naložením na
korbu kolového DUMPPERU typu ATLAS COPCO MT 2000. Tento stroj zajistí převoz
zeminy z místa odtěžení na mezi skládku.
Naložení zeminy na meziskládce na přistavené vagony zajistí kolový nakladač typu
LIEBHERR s vysoko výklopnou lopatou, sypná výška až 5,54 m (výška korby vagonu je 3,2
m od temene kolejnice). Návazně se předpokládá přesun zeminy max. 3 vagony z místa
nakládky do místa řazení vlaku do žst. Praha Bubny. Průměrný vlak o 10 vagonech bude mít
denní četnost - max. 3 vlaky v žst. Praha Bubny a 3 vlaky v žst. Ruzyně.
Navržená dopravní opatření budou v průběhu zpracování dalšího stupně přípravy
zhodnocena na základě prověření aktuální dopravní zátěže v regionu v daném výstavbovém
období. Rovněž je třeba provést koordinaci s výstavbou prodloužení trasy A metra. Jedná se
především o lokalitu žst. Veleslavín. Vzhledem k tomu, že se zahájení výstavby metra
plánuje na rok 2009 je možné předpokládat, že stavební práce v okolí stanice Veleslavín,
kde je stanice metra a dráhy propojena by mohly probíhat současně. V současné době
nejsou k dispozici dostatečné podklady pro provedení akustických výpočtů pro obě ZS. Proto
zpracovatel akustické studie použil při výpočtu hluku ze stavební činnosti v lokalitě
Veleslavín i rozmístění stavebních strojů při výstavbě metra na staveništi Veleslavín (akce
„Prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická, úsek V.A1 a V.A2, akustická studie
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– hluk ze stavební činnosti – podklad E). Jedná se o nejnepříznivější akustickou situaci, tj.
realizace nejhlučnějších prací na obou akcích současně. Tato situace je nejnepříznivější
délka těchto nejhlučnějších prací (zemní práce, ražení tunelu metra, hloubení stanic metra a
rychlodráhy a pokládání železničního svršku) by měla trvat max. cca 9 měsíců.
Čištění a mezideponie vyzískaného štěrku z železniční trati je uvažována na určené ploše
v železniční stanici Bubny a na ploše ZS za železniční stanicí Ruzyně směr Kladno, kde
bude na potřebnou dobu umístěna recyklační linka.
Výpočty stavu akustické situace v okolí stavenišť byly provedeny jako modelové výpočty pro
definovanou hladinu akustického tlaku stavebních zařízení, která byla vybrána tak, aby
průměrné hladiny akustického tlaku A jednotlivých technologických skupin stavebních strojů
a zařízení byly nižší než tato vybraná hladina.
Pro konkrétní výpočty bylo třeba stanovit nejvýznamnější fáze výstavby vzhledem k ovlivnění
akustické situace v okolí staveniště. V každé fázi výstavby tak vzniká charakteristická
skupina zdrojů hluku, pro které byla určena vstupní výpočtová hodnota.
K vlastním fázím výstavby:
− I. fáze
budou probíhat demolice stávající žel. trati a s ní souvisejících objektů určené
k demolici, ražba tunelů, hloubení tunelů a stanic
− II. fáze
bude zahájena výstavba nového štěrkového lože, výstavba nosných
konstrukcí, opěrných zdí, montáž PHO
− III. fáze

pokládka železničního svršku

− IV. fáze

práce HSV + PSV

Jako nejhlučnější fáze realizace jsou uvažovány fáze I. a III. pro okolí celé trati. Do výpočtu
jsou zahrnuty i odvozné trasy z některých stavebních dvorů předané zpracovatelem POV. Na
těchto trasách nebyly stanoveny dopravní zátěže vyvolané stavbou, proto byly pro výpočet
odhadnuty (30 NA voz/hod v době denní v obou směrech). Se stavební činností v době noční
se neuvažuje.
Ve výpočtovém modelu byly použity výpočtové body zvolené ve výpočtu varianty V0 a V1 a
k nim byly přidány výpočtové body v nejbližším okolí stavebního dvora Pevnostní a
Veleslavín.
Vyhodnocení
Z orientačního posouzení nejhlučnějších fází výstavby vyplývá, že v chráněném venkovním
prostoru staveb v okolí posuzované trasy železniční trati Praha Bubny – Praha letiště
Ruzyně se budou ekvivalentní hladiny akustického tlaku pohybovat v hodnotách pod
hygienickým limitem, ale v některých úsecích bude hygienický limit výrazně překročen. Jak
vyplývá z Tab.23 k překračování hygienického limitu bude docházet vpravo ve směru
staničení v okolí ulice Korunovační v chráněném venkovním prostoru staveb v ulicích Na
Zátorce a Pětidomí při provádění zemních prací a pažení jámy (I. fáze). Další fáze výstavby
budou již v této lokalitě méně hlučné. Na hranici limitů, tj. mezi 63-65 dB, se budou
pohybovat ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
v ulici Strojnické a v ulici Nad Královskou oborou ve I. fázi. Rovněž v okolí stanice Veleslavín
se očekávají ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru staveb
na hranici hygienického limitu pro hluk výstavby v I. fázi prací – zemní práce. Ve výpočtu je
zahrnuta i stavební činnost při výstavbě metra.
V ostatních lokalitách se očekávají hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru staveb mezi 50 až 60 dB.
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Velmi hlučná je fáze realizace železničního svršku zejména podbíjení kolejí (III.fáze). Během
těchto stavebních prací budou překračovány hygienické limity v chráněném venkovním
prostoru staveb v ulici Nad stanicí - v okolí žst. Veleslavín a dále v ulici U kolejí, Libocká, u
krajních objektů v areálu obytné zástavby „Nová Liboc“ a v ulici Libocké. Jedná se o
zástavbu Vokovic a Liboce v úsecích, kde železniční trať je vedena po terénu bez PHC nebo
pouze s PHC výšky 3-4 m. K překročení hygienických limitů dochází i v okolí ulice Drnovské
a v chráněném venkovním prostoru rodinného domu čp. 843 v ulici Za teplárnou v lokalitě Na
Padesátníku. Stroje na podbíjení kolejí se pohybují po štěrkovém loži rychlostí 150 m/hod.
Ovlivnění jednotlivých lokalit hlukem z této stavební činnosti je krátkodobé. Jedná se vždy o
1 až 2 dny v jednotlivých lokalitách. V úsecích hloubených tunelů realizace pokládky
železničního svršku již neovlivní výrazně akustickou situaci v okolí (např. ulice Korunovační,
Václavkova, Ořechovka).
Návrh opatření
V okolí ulice Strojnické nelze technicky zajistit ochranu venkovního prostředí chráněných
staveb, vzhledem k jejich bezprostřední blízkosti od staveniště a k výšce objektů (5 až 6 np.).
Proto je třeba chránit před nadměrným hlukem vnitřní prostředí. V dalších stupních PD
budou ověřeny akustické vlastnosti fasád těchto objektů. V případě nevyhovujících vlastností
především oken bude třeba tato okna dotěsnit nebo vyměnit.
V okolí Korunovační ulice se doporučuje oplotit zařízení stavebního dvora a areál stavby
plným plotem výšky min. 3 m. V případě, že toto oplocení nebude možné zřídit, doporučuje
se realizovat provizorní plný plot u stávajícího oplocení jednotlivých objektů v Pětidomí a
prověřit akustické vlastnosti fasád orientovaných ke staveništi.
V okolí žst. Veleslavín se doporučuje oplotit staveniště plným oplocením výšky 3 m a u
nejbližších objektů se zaměřit na ochranu vnitřních prostor staveb. Obdobná situace je u
zástavby v Liboci v ulici U kolejí a Rakovnické, kde se nachází převážně rodinné domy s 2.
np. Plné oplocení je třeba realizovat po obou stranách kolejiště. U vícepodlažní zástavby
„Nová Liboc“ a panelových domů v ulici Libocké nebude možné zajistit pravděpodobně ve
fázi III. – práce na pokládce železničního svršku, dodržení hygienických limitů v chráněném
venkovním prostoru staveb a bude třeba chránit vnitřní prostory těchto objektů. V dalších
stupních PD budou ověřeny akustické vlastnosti fasád těchto objektů. V případě
nevyhovujících vlastností především oken bude třeba tato okna vyměnit.
Rodinný dům v ulici Za teplárnou v lokalitě Na Padesátníku je vzdálen od trati pouze 23 m a
tak během výstavby se ekvivalentní hladiny akustického tlaku budou pohybovat na hranici
hygienického limitu nebo budou vyšší. I v tomto případě se doporučuje provést podél
staveniště plné oplocení výšky 3 m a v případě nedodržení hygienického limitu v chráněném
venkovním prostoru stavby zajistit splnění hygienického limitu v chráněném vnitřním prostoru
této stavby.
Dosud uvedené skutečnosti týkající se problematiky hluku ve fázi výstavby vycházejí
z podkladů projektanta na úrovni vypracované přípravné dokumentace záměru. V dalších
stupních projektové dokumentace je třeba na základě podrobnějších znalostí o postupu
výstavby upřesnit akustické výpočty a doplnit ovlivnění dopravy na veřejných komunikacích,
po kterých bude vedena mimostaveništní doprava.
Vibrace a trhací práce
Samostatnou přílohou č.10 předloženého oznámení je příloha „Modernizace trati Praha –
Kladno, I. etapa, Soubor vstupních hodnot trhacích prací“, zpracovaná firmou INSET s.r.o.
Úkolem tohoto materiálu bylo poskytnout relevantní podklady pro zpracování dalších stupňů
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projektové dokumentace, a to jak z hlediska trhacích prací, tak i z hlediska opatření na
ochranu okolí stavby před nepříznivými účinky stavební a hlavně trhacích prací.
Z hlediska trhacích prací je stavba rozčleněna na 3 části. První část je tvořena raženým
tunelem v km 4,7595 – 5,7500, to je SO 06-170-001, druhá raženým tunelem v km 6,8590 –
6,9690 a třetí tvoří mezilehlý úsek hloubeného tunelu v km 5,7500 – 6,8590, navazující úsek
SO-06 do km 7,6732, stanice Veleslavín (SO 07) a hloubený tunel v km 7,8557 – 8,0700 (SO
08-171-001).
Ražba nových tunelů je předpokládána pomocí NRTM s horizontálním členěním výrubu.
NRTM (nová rakouská tunelovací metoda) je metoda, která vědomě cíleně využívá nosných
vlastností horninového masivu s cílem optimalizovat proces ražení a zabezpečení výrubu a
minimalizovat s tím spojené ekonomické náklady. Při výstavbě tunelů pomocí NRTM je
obvykle stabilita výrubu zajištěna primárním ostěním a definitivní konstrukce tunelové trouby
(sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťově-deformačního stavu v okolí
výrubu.
Hlavními konstrukčními prvky primárního ostění jsou stříkaný beton a kotevní systém.
Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající se především o měření
deformací tunelového výrubu. NRTM se tak z hlediska geotechnického řadí do skupiny
observačních metod, u kterých je průběh výstavby průběžně sledován, a způsob ražby a
zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány podle skutečného chování na výrubu
horninového masivu.
V rámci posuzovaného záměru je ražený dvoukolejný tunel podkovovitého tvaru výrubu šířky
12,5 m a výšky 11,1 m o ploše výrubu necelých 116 m2. Únikové šachy jsou čtvercové 10 x
10 m a hloubky okolo 12 m.
Vzhledem k charakteru stavby, umístění navrhované trasy a morfologii terénu v intravilánu
města, vyskytují se v dosahu vlivu trhacích prací objekty povrchové zástavby rozličného
charakteru. Dále se v okolí vyskytují objekty inženýrských sítí, jak podzemních, tak i
vzdušných s opěrnými body, inženýrské stavby a podzemní objekty. V rámci již citované
přílohy byly vytipovány a pochůzkami zdokumentovány objekty, které jsou v dosahu trhacích
prací na povrchu. Tyto objekty jsou součástí zmiňované přílohy.
Sociální a ekonomické důsledky
Uvažovaný záměr nemá v zásadě vliv na sociální a ekonomické aspekty regionu, i když
prokazatelně bude vytvářet nová pracovní místa v nově vznikajících železničních stanicích,
zejména v oblasti stanice Dlouhá Míle a letiště Praha Ruzyně. Pozitivním aspektem
nepochybně je zkvalitnění napojení regionu, zkrácení cestovních časů.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Vzhledem k situování řešeného úseku se nepředpokládá významné negativní ovlivnění
obyvatelstva s výjimkou zástavby nejblíže situované k řešenému úseku. Vlivy jsou
posuzovaným oznámením v rámci znalostí v době jeho vypracování předpokládány, včetně
návrhů a opatření na maximální eliminace negativních dopadů etapy výstavby na nejbližší
objekty obytné zástavby.
Narušení faktorů ovlivněných účinky stavby
Případné jiné negativní účinky uvažovaného záměru z hlediska hodnocení vlivů na životní
prostředí kromě oznámením hodnocených vlivů nejsou očekávány.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.3 je zpracována velmi podrobně a dostatečně pro posouzení vlivů na životní
prostředí.
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D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na charakter odvodnění oblasti a na vodní toky
V hodnoceném úseku železniční tratě s výjimkou lokality Dlouhá Míle a úseků zakrytování
železniční trati nedojde ke změně odvodnění povrchu, protože v rámci posuzovaného
záměru dochází pouze k minimálnímu rozšíření zpevněných ploch.
Vzhledem k charakteru záměru se z hlediska nově vzniklých srážkových vod ve stávající
ose posuzované železnice bude jednat o neznečištěné srážkové vody. Vzhledem ke
skutečnosti, že posuzovaný záměr nepředstavuje významnější zvýšení zpevněných ploch ve
stávající ose železnice, lze tento vliv označit za malý a nevýznamný.
Jak je patrné z kapitoly údajů o výstupech, týkající se vznikajících srážkových vod, je celá
plocha plánovaného terminálu Dlouhá Míle rozdělena na celkem 5 kanalizačních okrsků
s odpovídajícími retencemi. Tudíž lze vyslovit závěr, že se vznikem nových významných
zpevněných a zastavěných ploch nedojde ke změně odtokových poměrů v zájmovém území.
Dle studie, dosavadních znalostí a provedených konzultací (PVS, Magistrát hl.m. Prahy,
Povodí Vltavy), je jediným možným způsobem odvedení dešťových vod z povodí do
kanalizačního sběrače ústícího do Jivinské nádrže s pokračováním do Litovického potoka.
Urbanistická studie Ruzyně – Jivinská (objednatel: Útvar rozvoje hl.m. Prahy, zpracovatel:
Projektové sdružení H + H Havrda – Hexner, listopad 2000) předpokládá vybudování
retenční nádrže s předsazenou DUN v prostoru Dlouhá Míle s tím, že předkládaný projekt
navrhuje retence dle výše uvedeného a zdůvodněného objemu.
Dalším jednoznačným požadavkem pro zachování požadovaných odtokových poměrů
v území v rámci celé stavby je problematika mostních objektů překonávající vodní toky.
Jedná se o následující SO:
08-141-004

Železniční most v ev. km 8,979

Předmětem tohoto objektu je projekt přestavby železniční most v ev. km 8,979 (nový km
8,958). Stávající most je tvořen dvěmi cihelnými klenbami, čela a šikmá křídla jsou kamenná.
Cihelné klenby jsou ve velmi špatném stavu s kavernami. Jednou klenbou vede Litovický
potok a v druhé je biokoridor zahrazený plotem. V místě stávajících mostů je nová koleje
posunutá o cca. 3,5 m. S ohledem na nemožnost přestavět stávající most bez zhoršení
odtokových poměrů, byl navržen nový most o jednom otvoru. Založení mostu je navrženo
hlubinné na pilotách. Světlost mostního otvoru je 9,0 m, světlá výška mostu je 3,2 m a
celková šířka mostu je 15,1 m. Křídla mostu jsou na levé straně šikmá. Čelo na pravé straně
mostu je tvořeno novou opěrnou zdí.
SO 14-141-001 Železniční most v ev. km 15,362
Jedná se o dvoukolejnou železniční estakádu, která převádí trať přes Kopaninský potok a
polní cestu. V údolí Kopaninského potoka se v oblasti křížení s tratí nachází retenční prostor
suchého poldru ČOV Letiště Praha – Ruzyně. S ohledem na to byla navržena estakáda
celkové délky 153,500 m tak, aby překonala hranici maximální zátopy 337,75 m.n.m. Nosná
konstrukce je navržena spojitá o 4 polích, spřažená se dvěma hlavními plnostěnnými
nosníky svařovaného profilu „I“ a spřaženou železobetonovou deskou se zapuštěným
kolejovým ložem. Rozpětí jednotlivých polí je 25,5m + 2x34m + 25,5m. Spodní stavba je
tvořena krajními opěrami a mezilehlými podpěrami. Opěry jsou navrženy krabicové,
železobetonové s rovnoběžnými křídy, mezilehlé podpěry tvoří dvojice železobetonových
osmibokých sloupů se společným základem. Založení je hlubinné na vrtaných
velkoprůměrových železobetonových pilotách.
Vlivy na jakost vod - výstavba
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Vlivy na jakost podzemních vod
Obecně lze za hlavní rizika zhoršení jakosti podzemní vody při stávajícím provozu i po
provedené rekonstrukci považovat případné havárie. Za havárii jsou podle paragrafu 40
zákona 254/2001Sb. (vodní zákon) považovány případy závažného zhoršení nebo
mimořádného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť
nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li
ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných
oblastech přirozené akumulace podzemních vod nebo v ochranných pásmech vodních
zdrojů. V tomto zákoně jsou stanoveny také povinnosti původce havárie při vzniku
havarijního stavu a s tím související nápravná opatření.
Doporučení eliminující riziko kontaminace podzemních vod jsou v zásadě shodná
s doporučeními týkajícími se ochrany povrchových vod, a proto jsou formulována v další
části oznámení.
Vzhledem ke skutečnosti, že s výjimkou nákladní dopravy v oblasti Praha Ruzyně bude
z úseku vyloučena nákladní doprava a budou používány nové modernější vlakové soupravy,
lze v porovnání se stávajícím stavem předpokládat po realizaci záměru významněji nižší
riziko případného vzniku havárie.
Problematika prostoru žst. Praha Veleslavín
V rámci zpracovaného předběžného geotechnického průzkumu provedeného pro
předkládaný záměr bylo zjištěno, že v lokalitě plánované žst. Praha Veleslavín se hladina
podzemní vody vyskytuje mělčeji pod povrchem terénu, než se předpokládalo z archivních
podkladů, což by mohlo mít zásadní vliv na tuto zahloubenou stanici. Protože žst. Praha
Veleslavín není projektována jako uzavřené a proti podzemní vodě odizolované těleso, byl
vysloven předpoklad, že po výstavbě stanice bude voda prosakovat k povrchu zářezů a
může zaplavovat zahloubené prostory stanice. Tento předpoklad potvrdilo i matematické
modelování, které bylo provedeno v rámci předběžného hydrogeologického průzkumu
v prostoru žst. Praha Veleslavín.
Modelování ovlivnění proudění podzemní vody bylo simulováno za předpokladu zcela
nepropustné zárubní zdi a se zanedbatelným podtékáním vody pod konstrukčními prvky
stanice. Jedná se tedy o krajní variantu s maximálním možným snížením hladin v zájmovém
prostoru. Bylo zjištěno, že zahloubením stanice a vystavěním zárubní zdi dojde ke značnému
omezení podzemního odtoku ze svahu nad železniční stanicí. Podzemní voda bude nucena
tuto nepropustnou bariéru obtékat směrem k okrajům zárubní zdi. Výsledkem tohoto zásahu
do přirozeného odvodňování svahu by bylo vzedmutí hladiny podzemní vody nad zárubní
zdí o cca 1 - 3 m oproti současnému stavu a současně pod zárubní zdí a zahloubenou
stanicí by bylo možné očekávat pokles hladiny o 3 a více metrů.
Vlivem takového zaklesnutí hladiny by došlo v centrální části modelového území ke změně
proudění podzemní vody směrem k prostoru stanice, který se stane novou lokální drenážní
bází a podle modelových simulací lze očekávat přítok do prostoru stanice přibližně 0,12 l/s,
který bude muset být řešen adekvátním technickým opatřením. Celkový rozsah depresního
kužele může být vlivem malého obsahu vody v kolektoru a jeho relativně nízkým
hydraulickým vodivostem až 350 m. Vzhledem k vzedmutí hladiny podzemní vody nad
zárubní zdi by musela být její konstrukce navržena tak, aby dlouhodobě odolávala těmto
vysokým hydrostatickým tlakům a současně by muselo být řešeno trvalé odvodňování
prostoru stanice, kam se bude stahovat voda otevřenými zářezy, a to buď trvalým
odčerpáváním z jímek nebo drenážním systémem podle sklonových a prostorových
možností.
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Z podstaty situace lokality vyplývá, že jedinou možností kam odčerpávat přítok do prostoru
stanice by byl Litovický potok, avšak současně by mohlo dojít k významnému zvětšení
depresního kužele kolem zájmového území této železniční stanice, požádal zpracovatelský
tým oznámení zpracovatele hydrogeologické studie o návrh řešení, který by tento z pohledu
zpracovatelského týmu oznámení nepříznivý vliv umožnil eliminovat.
Z doplňujících podkladů zpracovatele hydrogeologického průzkumu (Geo-Tec–GS, a.s)
vyplynulo, že pokud by bylo zajištěno jímání vody přitékající ze svahu nad železniční stanicí
a její drénování již za rubem zárubní zdi, byl by s největší pravděpodobností odstraněn
hlavní zdroj komplikací celého navrženého architektonického a konstrukčního řešení celé
železniční stanice Veleslavín. Zárubní zeď by nemusela být dimenzována na vysoké
hydrostatické tlaky a odvodnění prostoru stanice proti prosakující vodě by také nemuselo být
tak masivní, ale pouze jakési záložní. Tyto předpoklady by především závisely na kvalitě
provedení odvodnění prostoru za zárubní zdí.
Protože celý horninový masív nad stanicí Praha Veleslavín je již v současnosti drénován
především do Litovického potoka a částečně také do přehloubené pohřbené deprese za
Evropskou třídou, byl vysloven předpoklad, že vyvedení drenážního systému zpoza zárubní
zdi do Litovického potoka by celkové odtokové poměry zájmového území výrazněji
neovlivnily.
Vlivy na jakost povrchových vod
Pokud nepočítáme jednorázový vliv havárií, potom má na jakost vod nejvýznamnější vliv
vlastní etapa výstavby. Dle názoru zpracovatele oznámení lze z hlediska ohrožení jakosti
vod věnovat pozornost následujícím aspektům:
Výstavba mostů v kontaktu s vodními toky
Z dokumentace vyplývá, že v hodnoceném úseku železniční trať kříží Litovicko - Šárecký
potok a Kopaninský potok. Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí respektive
výstavbou nových mostů vyžadují vytvoření nezbytných minimálních ploch zařízení
stavenišť. Z hlediska ochrany vodních zdrojů bude nezbytné zajistit nutné manipulační
plochy pro rekonstrukce mostních těles způsobem, minimalizujícím riziko ohrožení vod.
Zejména se jedná o situaci v místech Libockého rybníka a Litovicko - Šáreckého potoka.
Produkce odpadních vod v etapě výstavby
Jak je zřejmé z předcházejících částí posuzovaného oznámení, v etapě výstavby jsou
očekávány potenciálně kontaminované srážkové vody z prostoru stavebních dvorů a
splaškové odpadní vody v areálech stavebních firem.
Vlivy na jakost vod - provoz
Ze samotného provozu nevznikají žádné rizikové faktory, které by mohly mít přímý vliv na
kvalitu podzemní vody.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.4 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.5 Vlivy na půdu
Vlivy na rozsah a způsob užívání půdy
S posuzovaným záměrem je spojen trvalý zábor ZPF a PUPFL.
Trvalý zábor ZPF
Uvedenou stavbou dojde k trvalému záboru zemědělské půdy o výměře 24,3093 ha a
dočasnému záboru 19,1299 ha. Pozemky dočasně odňaté ZPF budou po skončení stavby
rekultivovány a vráceny zemědělské výrobě. Z hlediska kvality jsou trvalé zábory dle tříd
ochrany ZPF vyčísleny v následující tabulce.
Trvalý zábor dle tříd ochrany ZPF:
katastrální území

třída ochrany I - II

třída ochrany III - V

Bubeneč

0

0,0047

Dejvice

0

0

Střešovice

0

0

Vokovice

0

0,1447

Veleslavín

0,1146

1,3602

Liboc

0,0440

0

Ruzyně

18,7940

3,8471

Celkem

18,9526

5,3567

V rámci vyhodnocení tohoto vlivu na zábor ZPF lze konstatovat, že v úseku stávající trati lze
tento vliv označit z hlediska velikosti za malý, z hlediska významnosti za méně významný.
V nově budovaném úseku je záměr realizován převážně na půdách v třídě ochrany I. a II.
Z hlediska velikosti vlivu lze tento zábor označit velký a významný. Tolerovatelnost tohoto
záboru orgánem ochrany ZPF by mohla vycházet z významu posuzovaného záměru a
pozitivních dopadů do ostatních složek životního prostředí souvisejících s tímto záměrem a
se skutečností, že existuje možnost vynětí pro tento záměr i pro pozemky v třídě ochrany I,
neboť se jedná o zábor související s liniovou stavbou zásadního významu.
Pro další postup prací je nezbytné připravit podrobný záborový elaborát k odnětí ze ZPF pro
celý posuzovaný úsek. Rozhodnutí o využití skryté ornice závisí na příslušném orgánu stání
správy v oblasti ochrany půdního fondu.
Znečištění půdy
Záměr nevyvolává při běžném provozu riziko kontaminace půd. Vyhodnocení stávajícího
stavu z hlediska znečištění půd je doloženo v popisné části posuzovaného oznámení.
Z tohoto popisu na základě provedeného vyhodnocení analýz odebraných vzorků půd
vyplývá, že běžným provozem letiště nedochází k prokazatelné kontaminaci zemin.
Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy
Navrhované terénní úpravy neznamenají místní změnu topografie ve smyslu vlivu na
charakter terénu, s ohledem na charakter terénních úprav nejsou předpokládány vlivy na
stabilitu a erozi půdy.
Vlivy na chráněné části přírody
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Posuzovaný záměr zasahuje do části přírodní památky Královská obora ve Stromovce.
Jedinou interakcí tohoto druhu je tedy průchod rekonstruovaného koridoru přírodní památkou
Královská obora. Stávající buštěhradská trať prochází nejjižnější částí zvláště chráněného
území (ZCHÚ). Funkčně lze ohraničení kontaktu trati s vlastními plochami ZCHÚ pokládat
zbytky původní severní zdi, oddělující zářez (v části souběhu terasu) trati od parkové úpravy
Stromovky a jižní stěnu zářezu pod plochami směrem k ulici Nad Královskou oborou. ZCHÚ
je zřízeno k ochraně historického parku s unikátní dendrologickou sbírkou včetně jeho
kompozice v terénu a představuje i významné refugium živočichů v urbanizované (městské)
krajině.
Oproti předchozím etapám hodnocení vlivů posuzovaného záměru je zásadní změnou
navrhované otevření stávajícího tunelu za účelem zdvojkolejnění stávající trati. Tím dochází
k přímému ohrožení dendrologicky cenné části parku, která je i součástí sbírky dřevin a tudíž
celkového druhového bohatství ZCHÚ a k ohrožení poslání ZCHÚ v této části. Zejména
likvidace tří jedinců javoru Acer cappadocicum, které lze považovat za jedny z nejstarších a
největších jedinců tohoto druhu v celé České republice, i přes jejich sníženou
biomechanickou vitalitu znamená nevyčíslitelnou dendrologickou, sadovnickou, vědeckou i
sbírkovou ztrátu, poněvadž jedince by bylo možno odborným zásahem (řez, asanace dutin,
vazba) stabilizovat a tak zajistit jejich provozní bezpečnost a prodloužit vitalitu. Ve spojení
s likvidací několika dalších jedinců dendrologické sbírky nad osou tunelu je tak záměrem
jednoznačně ohroženo poslání PP Královská obora jako dendrologické sbírky, přičemž
význam potenciální ztráty dendrologického bohatství kumulativně stoupá po povodni roku
2002. Tou podle Kubíkové a kol. (2005, str. 131) byl park zatopen do výšky cca 8 m a voda
stagnovala několik týdnů, takže toto dlouhodobé zatopení řada stromů nepřežila a odumřelí
jedinci byli postupně likvidováni v letech 2002 – 2004. V parku sice probíhá rozsáhlý program
rekonstrukce, který již ale v dotčeném záplavovém území introdukované dřeviny neobnovuje.
Tento vliv je nutno pokládat za velmi nepříznivý, velmi významný a v zásadě
nekompenzovatelný, pokud nebude včas řešena alespoň genofondová náhrada pro případ,
že reálně nelze bez otevření tunelu posuzovanou variantu realizovat.
Kontext zásahu do jižní části ZCHÚ je podržen ještě okolností, kdy v profilu stávajícího
koridoru jednokolejné trati navrhované zdvojkolejnění znamená především rozšíření
ochranného pásma troleje s výraznějším dopadem na okolní stromy (nelze vyloučit ani přímé
kácení některých stromů zejména severně od trati, tedy v biokoridoru). Tím může být
ovlivnění dendrologického poslání ZCHÚ dále zesíleno. S ohledem na navrhované řešení
zdvojkolejnění stávající trati totiž nelze vliv kompenzovat např. rekultivací opouštěného
úseku stávající trati, aby např. mohlo dojít k obnově funkčního propojení Stromovky severně
od trati s jižní částí pod ulicí Nad Královskou oborou. Navržená varianta zdvojkolejnění
stávající trati totiž takové funkční posílení území ZCHÚ neumožňuje, na rozdíl od varianty
navrhované po ukončení procesu EIA po roce 2003, kdy bylo uvažováno s řešením
dvojkolejného tunelu do skalního masivu směrem k ulici Nad Královskou oborou doleva ve
směru staničení.
Ostatní funkce ZCHÚ, zejména genofondová nejsou výrazněji záměrem ovlivněny
s výjimkou zásahů do některých doupných stromů .
Další možné ohrožení spočívá především v etapě výstavby nezvládnutím prací, a to
zejména:
− nezvládnutím odvozu rubaniny při hloubení vlastního předpolí včetně nebezpečí dočasných
deponií rubaniny v okolí realizovaného předpolí na úkor plochy ZCHÚ
− rozsahem kácení při realizaci otvírky tunelu nad rámec minimálního manipulačního
prostoru
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− při výměně štěrkového lože v dotčené části stávající trati při realizaci odbočování nové
trasy do tunelu jižně
− v souvislosti s případným dotčením okrajového porostu dřevin mimo průjezdný profil trati,
resp. mimo těleso trati, zejména v kontextu elektrifikace i nadále využitého úseku trati
(ochranná pásma troleje - řešeno požadavky v kapitole ohledně vlivů na mimolesní porosty
dřevin).
− další předpokládanou interakcí může být průnik úniků ropných látek z nezajištěných
stavebních mechanismů.
Předpokládané vlivy neznamenají podstatné ohrožení funkce ZCHÚ, lze je však pokládat za
mírně nepříznivé až nepříznivé, méně významné až patrné.
Vlivem na zvláště chráněné území je i případné ohrožení dalších stromů při hloubení nového
tunelu, jednak vlivem případné změny vodního režimu nad tunelem, jednak i případným
zásahem do kořenového systému. Tyto vlivy jsou podrobněji pojednány v části vlivů na
mimolesní porosty dřevin včetně návrhu potřebných ochranných podmínek a opaření,
v kontextu dotčení funkce ZCHÚ jde o vlivy méně významné.
Vlivy v důsledku ukládání odpadů
Z hlediska odpadů bude v rámci výstavby a provozu pouze prováděno jejich shromažďování
tj. dočasné uložení na místech k tomu určených a zabezpečených po dobu nezbytně nutnou.
Výstavba
Specifikace množství a jednotlivých druhů odpadů v průběhu výstavby bude provedena
v rámci zpracování prováděcích projektů, kdy budou konkretizovány i použité stavební
materiály. Pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vytvoří investor potřebné
podmínky. Za dodržování předpisů pro nakládání s odpady, včetně vyhovujícího způsobu
využití nebo likvidace, které vzniknou v průběhu výstavby odpovídá dodavatel stavby. Tato
povinnost by měla být zapracována do smlouvy o provedení prací. Množství všech odpadů
vznikajících v etapě výstavby nelze objektivně určit.
Provoz
Předpokládané druhy a množství jednotlivých odpadů z etapy provozu jsou souhrnně
uvedeny v předcházející části posuzovaného oznámení a nelze předpokládat, že by
hodnocený záměr mohl vyvolávat změnu v uvedeném seznamu vznikajících odpadů. Vliv lze
z hlediska velikosti označit za malý, z hlediska významnosti za málo významný.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
V této kapitole je určitá nesrovnalost, kdy na začátku kapitoly se konstatuje, že nedojde
k dočasnému záboru ZPF a dále se tento zábor vyčísluje. Správně je tedy, že k dočasnému
záboru ZPF dojde.
Z hlediska zásahu do prostoru navážky nad tunelem ve Stromovce v aktuálním čase lze
zcela souhlasit s významným vlivem na dřeviny konstatovaným v oznámení. Z hlediska
delšího časového horizontu a za předpokladu plného respektování podmínek uvedených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu, zejména podmínky obnovy dendrologické sbírky
(která by měla být v delším časovém horizontu stejně obnovována) v prostoru nad tunelem
se ovšem tento vliv snižuje a lze jej považovat za minimálně částečně kompenzovatelný.
Jinak je část D.I.5 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.6 Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Oznamovaný záměr negeneruje vlivy na horninové prostředí dosahem do území, chráněném
podle horního zákona (CHLÚ, DP). Realizací záměru dochází k zásahům do horninového
prostředí – realizace zpevněných ploch a tunelů souvisejících s uvažovaným záměrem apod.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Část D.I.6 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na prvky dřevin rostoucích mimo les
V rámci realizace posuzovaného záměru dojde k několika typům interakcí s mimolesními
porosty dřevin:
Odkácení prvků dřevin v křížených funkčních či částečně funkčních skladebných prvcích
ekologické stability krajiny. V posuzovaném koridoru jde pouze o interakci při křížení
lokálního biokoridoru L4/238 - přemostění Litovicko-Šáreckého potoka u hráze Libockého
rybníka s doprovodnými porosty, poněvadž zde se trasa odchyluje od stávající železniční
trati. Přesný počet kácených dřevin zatím není možné specifikovat s ohledem na to, že
v daném stupni poznání chybí přesné zaměření vyrovnání dnešního oblouku trati, lze
předpokládat zásah v šíři do 20 m. Vliv je možno odhadnout jako mírně nepříznivý,
z hlediska významnosti za méně významný až patrný. Kontakt s nadregionálním
biokoridorem podél trati ve Stromovce je ošetřen v příslušné části oznámení v kapitole Vlivy
na prvky ÚSES. V daném kontextu dotčení mimolesních porostů dřevin zpracovatelský tým
oznámení zvýrazňuje, že porosty ve Stromovce, které jsou součástí skladebného prvku
ÚSES při dodržení všech opatření, navrhovaných pro koridor trati ve Stromovce, mohou být
dotčeny pouze minimálně, s výjimkou otevření tunelu.
Zásah do mimolesních porostů dřevin ve Stromovce je nutno pokládat za nejvýznamnější
interakci, kterou je možno v kontextu předpokládaných dopadů na mimolesní porosty dřevin
hodnotit rámci celé trasy posuzovaného záměru. Tím, že je navrhováno otevření stávajícího
tunelu, na základě čehož bude nezbytné odkácet všechny stromy nad profilem otevřeného
tunelu, vzniká velmi významná interakce především z hlediska druhové skladby dotčených
dřevin a sadovnického významu dotčené části parku Stromovka (překryv se zvláště
chráněnými územími a překryv s NRBK). Z hlediska vlivů na porosty ve Stromovce je možno
doložit následující vlivy: nad tunelem rámci otevření v kontextu plochy pro dopravu dle ÚPD
odkácení cca 35 ex. vzrostlých stromů včetně tří javorů Acer cappadocicum, sadovnicky
významného kultivaru Acer pseudoplatanus cv. Leopoldii, dřezovce trojtrnného , dalších
javorů a jasanů, včetně 2 ex. jasanu Fraxinus pennsylvanica , pajasanu žlaznatého a dalších
dřevin. V kontextu dotčení dendrologického bohatství jde o nenahraditelnou ztrátu řady
zejména z hlediska druhové a sadovnické skladby hodnotných jedinců, i přes sníženou
vitalitu některých stromů. Zásah do nejhodnotnějších dřevin, tj. javorů Acer cappadocicum,
dřezovce, kultivarů javoru a pensylvánských jasanů je v každém případě, poněvadž tyto
stromy se nacházejí prakticky nad osou tunelu a jakékoli technické řešení je nemůže
ochránit v případě otevření tunelu.Je nezbytné zdůraznit, že realizace veřejně prospěšné
stavby propojení Prahy na letiště po železnici je realizováno za tuto významnou cenu na
druhovém a sadovnickém bohatství hlavního města Prahy s tím, že z vědeckého, sbírkového
a kulturního hlediska jde o ztrátu nevyčíslitelnou. Další vlivy je nutno očekávat pro řešení
profilu dvojkolejné trati, zejména jde o zásahy do starších stromů podél jižní strany koridoru
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ve svahu nad stávajícím profilem k ulici Nad Královskou oborou, zejména jde o dotčení
několika jírovců, javorů v počtu cca 10 – 15 ex. Požadavky na řešení ochranného pásma
elektrifikované trati pak mohou na severní straně znamenat zásahy i do některých
hodnotnějších jedinců dřevin - javorů, jírovců, dubu. Tím počet pravděpodobně kácených
vzrostlých dřevin ve Stromovce dosahuje počtu cca 50 až 60 ex., což je nutno pokládat za
významný a nepříznivý vliv. Navrhované pojetí průchodu trati Stromovkou v ose stávající
jednokolejné trati neumožňuje kompenzaci formou rekultivace opouštěného tělesa, jak
umožňovaly některé dříve navrhované způsoby průniku trati Stromovkou. Navržené řešení
je z hlediska přímých zásahů do mimolesních porostů dřevin velmi nepříznivé, velmi
významné; je možno jeho návrh pokládat jen za podmíněně akceptovatelný, v kontextu
ovlivnění druhového a sadovnického bohatství dřevinných porostů hlavního města Prahy za
záměr na hranici akceptovatelnosti jen za předpokladu snahy o uchování genetického a
dendrologického materiálu pro další výsadby.
Třetím typem interakce je dotčení porostů podél trati v rámci rekonstrukce využívané části
dnešní trasy Praha-Kladno které lze kvalitativně odlišit na:
− zásahy na náspu v km 0,76 – 1,25, kde se nacházejí převážně různě staré nálety akátů,
jasanů, javorů mléčů, s příměsí jabloní, hrušní, třešní. Jde o vlivy nepříznivé, méně
významné v kontextu polohy stromů, konkrétní rozsah však vyplyne z detailních
prostorových podmínek rekonstrukce uvedeného úseku trati.
− V návaznosti na řešení nového tunelu ve Stromovce a pokračování realizace hloubeného
tunelu ke stanici Dejvická, kde určité ohrožení lze předpokládat pro:
•
u vchodu do stadionu Sparty před branou na levé straně trnovník a ořešák královský
v kontaktu s trasou, na pravé straně trati v úrovni areálu Sparty jasan obvod 150 cm, 18 ks
topolů o obvodech cca 200-300 cm, které jsou potenciálně ohroženy zahloubením trati.
•
u přejezdu v ulici Peléova jsou v prostoru potenciálního ohrožení zahloubením trati
dva jírovce maďaly o obvodech 145 a 240 cm, v zahradě jižně dnešní trati dále javor mléč
o.km. 130 cm a lípa srdčitá o.km. 150 cm,
•
v prostoru dejvického nádraží skupina jírovců a u s Svatovítské ulice skupina bříz,
vlivy nepříznivé, patrné až významné
− průklest a kácení z důvodu rozšíření zdvojkolejnění dnešní trati (v úseku žst.Dejvicežst.Ruzyně). Ve vztahu k tomuto návrhu je nutno předpokládat několik konfliktních
prostorů:
•
nejvyšší míra konfliktu s mimolesními porosty dřevin hrozí v km 9,4-9,6 (silné jírovce,
lípy a jasany - viadukt Libocká, ulice U kolejí v km 9,4 - 9,6, kde jsou ohroženy stromy,
z nichž některé mají parametry i na vyhlášení za památné stromy. U viaduktu Libocká jde o
ohrožení ve směru Ruzyně o silný jasan, oceněný částkou 153 tis. Kč, skupinu lip a
silnější lípu, ve směru na Veleslavín o silnou lípu o.km. cca 300 cm, několik jírovců jírovce
o.km. 190-276 cm (vše oceněno částkou cca 850 tis. Kč). V souběhu s tratí směr
Veleslavín pak zejména o habr o.km. 155 cm vedle suché břízy, silný javor mléč o.km. 250
cm, silný javor babyku o.km.207 cm, silnou, částečně proschlou lípu srdčitou o.km. 200cm,
silný jasan o.km. 314 cm, dvě silné lípy srdčité o.km. 266 + 291 cm a 3 další jasany o.km.
150+201+143 cm. Sadovnická a dendrologická hodnota uvedených stromů byly vyčíslena
částkou přesahující 1,5 mil. Kč. V kontextu těchto údajů lze případné odkácení všech
těchto stromů pokládat za velmi nepříznivý a velmi významný vliv, poněvadž znamená
úplnou likvidaci funkčně a esteticky nezastupitelného porostu dřevin v sídle, s ohledem na
věk a velikost stromů prakticky nekompenzovatelnou. Na základě výše uvedených
skutečností požádal zpracovatel dokumentace projektanta o revizi prvotního návrhu vedení
trasy a vyvolaných změn v okolí viaduktu Libocká a v úseku trati kolem ulice Pod tratí.
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Výsledkem následných konzultací je, že po rektifikaci oblouku trati bude možno zachovat
stromy v úseku podél ulice Pod tratí, vyvolané změny kolem odpovídajícího řešení
přemostění Libocké do prostoru s uvedenými stromy kolem viaduktu zřejmě zasáhnou.
V daném kontextu lze stupeň odhadu velikosti a významnosti vlivu v posuzovaném
prostoru snížit na vlivy nepříznivé a významné.
•
ve východním zhlaví nádraží Ruzyně v rámci rektifikace oblouku trati cca v km 10,3
částečný zásah do skupiny stromů u stavení jižně od dnešní trati (porosty se silnějšími
javory mléči, jasany, borovicí lesní , modřínem - předpoklad jen částečného zásahu do
nejseverněji rostoucích stromů. Jde o nepříznivý, ale méně významný vliv. Lze omezit již
prezentovanou podmínkou ohledně minimalizace kácení ve vazbě ne nejnižší technicky
vynucený rozsah manipulačního pásu od osy nové dvoukolejné trati.
•
průchod dvojkolejného koridoru pásy zahrad v důsledku vyrovnání dnešních
nevyhovujících oblouků stávající trati. Vedení trasy v patě svahu pod Petřinami v km 8,32 8,59 znamená zásah do prostoru zahrad realizací zářezu (v nejnižším místě až cca 5 m),
není uvažováno s manipulačním pásem na rámec šířky mezi korunami svahu zářezu.
Zásah znamená odkácení cca 40 ks ovocných dřevin a částečnou likvidaci doprovodného
náletu lísky, akátu, jasanu atp. podél dnešní jižní strany koleje. Vliv je možno pokládat za
nepříznivý a významný, poněvadž je dotčena patrná enkláva zahrad, ve které nelze
vyloučit i zásah do starších ovocných stromů původnějších odrůd.
•
V úseku km cca 8,72 – 9,0 přechází navrhovaný koridor dvojkolejné trati okrajem
zahrad východně od hráze Libockého rybníka. Dojde opět k okrajovému zásahu do
prostorů zahradních porostů, ve kterých nelze vyloučit i výskyt starších stromů pro region
původnějších odrůd ovocných dřevin.
•
z dalších významnějších možných střetů zdvojkolejnění dále pak v km 9,25 řada
mladších smrků podél jižní strany dnešní trati, v km 6,5 dva silnější habry a v km 5,1
silnější hrušeň. Kolem km 5,80 se nachází silnější dub v parčíku cca 10 m od osy koleje.
Uvedený rozsah střetů s mimolesními prvky dřevin lze pokládat za mírně nepříznivý až
nepříznivý, za méně významný, poněvadž nejde o likvidaci esteticky a funkčně
nezastupitelných prvků dřevin. Nejhodnotnějším stromem je bezesporu dub v parčíku
s obvodem kmene 198 cm. Jeho odkácením by vznikl patrný vliv nepříznivého a
významného charakteru, zejména v kontextu odkácení esteticky i funkčně významného
stromu. Na základě výše uvedeného rozboru lze doporučit následující opatření:
•
Ostatní dřeviny lze pokládat za sadovnicky méně hodnotné a vlivy na tyto porosty lze
odhadovat jako mírně nepříznivé a málo významné. Platí již uvedené opatření, spočívající
v minimalizaci kácení jen na prostorově odůvodněné požadavky z hlediska uvolnění
průjezdného profilu a opatření ve vztahu k případnému zásahu z důvodu ochrany
elektrické trakce.
•
V neposlední řadě pro tuto část koridoru je možno konstatovat i pozitivní vliv na
dřeviny kolem trati ve smyslu, že změnou na elektrický provoz se výrazně omezí vliv emisí
z motorové trakce na nejbližší dřeviny a sníží se výrazně i kontaminace kolejiště ropnými
látkami a jinými materiály oproti dnešnímu stavu, kdy je veden provoz převážně
dieselovými lokomotivami a doprava nejrůznějších sypkých materiálů v rámci nákladní
přepravy, spojená i s místními úniky těchto látek do kolejiště (viz i vazba na floristickou
charakteristiku).
Čtvrtým typem interakce je dotčení mimolesních porostů dřevin v rámci realizace nové části
dvojkolejného koridoru od km 10,87 (přejezd Drnovská) po konec trati v podzemní stanici
letiště v km 16,947 nového ruzyňského úseku.
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− v pásu podél Evropské od přejezdu ulice K letišti po severní vyústění ulice Za teplárnou
v prostoru rodinných domů naproti komplexu zástavby rodinných domů v souboru ulice Na
padesátníku (ta je východně od Evropské), v úseku mezi km 13,50 po km cca 14,50.
•
Nejvýraznějším zásahem v tomto prostoru je křížení ulice K letišti a souběh podél
jihovýchodního okraje budov provozního zázemí letiště mezi ulicí k K letišti a Evropskou.
Zde je navrženo spodní křížení s ulicí K letišti v hloubeném tunelu, dále zářezem.
V uvedeném prostoru se nachází více vzrostlých stromů (v přílohách viz lokalita 10),
zejména 7 ks silnějších lip /z toho 4 o.km. nad 95 cm/ v úhrnné hodnotě cca 500 tis. Kč,
dále topoly (Populus balsamea = balsamifera) a několik javorů (j.jasanolistý, j, klen), místy
bříza, třešeň ptačí. Většina z celkem 35 stromů se nachází přímo v koridoru nebo při okraji
zahloubení trasy, takže nebude moci být zachována. V daném kontextu jde o nepříznivý
vliv, významný, zejména k dotčení lip.
•
Dále podél Evropské až k zástavbě několika rodinných domů je trasa navržena
v zářezu v souběhu se západní stranou Evropské. Záměr se dotkne keřových porostů
mezi Evropskou a prostorem provozního zázemí letiště v ulici Za teplárnou, kde lze
předpokládat odkácení cca 15 stromů s obvodem kmene nad 40 cm. Nejhodnotnějšími
ohroženými stromy jsou dva buky lesní o obvodech kmene 130 a 100 cm a hrušeň (o.km.
131 cm), dále menší javory stříbrné, jasan a různé porosty keřů (cca 60% plochy). Všechny
uvedené stromy se nacházejí prakticky v ose koridoru, případně v prostoru svahu zářezu,
bez možnosti řešit jejich zachování během výstavby. Je nutno v daném kontextu
konstatovat nepříznivý a významný vliv na mimolesní porosty dřevin, který bude muset být
kompenzován náhradní výsadbou.
•
Ke konci úpravy zářez zasahuje do východní části soukromých zahrad u zástavby RD
ve východní části souboru RD a zahrad v komplexu ulice Za teplárnou, dojde k odkácení
části ovocných dřevin (cca 10-15 ks stromů) a k odkrytí vnitřních ploch zahrad od východu.
Jde o nepříznivý, ale okrajový vliv, který nelze snížit, ale pouze kompenzovat v rámci výše
navrhovaného opatření.
•
Zásah do mimolesních porostů dřevin s ohledem na potřebu dodržet určitou
odstupovou vzdálenost koridoru trati od Evropské by mohl být minimální vpravo ve směru
staničení.
− v prostoru křížení s údolnicí Kopaninského potoka v km 15,25 – 15,45 (v příloze
dokumentace lokalita 11)
Trasa je navržena v zářezu do svahu údolí, které přechází estakádou s tím, že
severozápadní zavázání mostu do terénu se dotýká souvislého především náletového
porostu nad levým břehem Kopaninského potoka. Vesměs jde o dotčení topolů, akátů,
slivoní, jasanu, javorů, bezu černého aj. náletového původu, porosty jsou neudržované a
přehoustlé. V tomto kontextu lze uvedené vlivy lze pokládat za mírně nepříznivé a málo
významné, poněvadž většina uvedených porostů mimo koridor trasy směrem k ČOV zůstává
zachována.
− v prostoru parkových a sadových úprav terminálu letiště a parkovišť letiště od km cca 16,0
nového ruzyňského úseku. V daném úseku jde o interakce v několika prostorech:
•
podjezd pod přivaděčem k letišti od R/7 nového ruzyňského úseku znamená zásah
do méně kvalitních sadových úprav převážně keřových porostů (růže, svídy, hlohy, stromy
a. jasnolistý, bříza, nálet bezu aj.) jižně od areálu CARGO Ze vzrostlejších stromů v návrhu
trasy silnější jíva, dále vesměs několik bříz, jinak mladé výsadby. Dojde k realizaci průseku
ve stávajících porostech dřevin. Vlivy lze označit za mírně nepříznivé až nepříznivé,
z hlediska významnosti za méně významné, poněvadž nedojde k celoplošné likvidaci
většiny porostu.
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•
nejkoliznějším prostorem z hlediska dotčení mimolesních porostů dřevin nové trasy je
narušení až rozbití některých částí nákladných sadových úprav prostoru mezi
severovýchodním okrajem parkovišť u letiště a areálem CARGO kolem km 16,25 po
konec staničení. Nejzávažnějším dopadem je narušení stromořadí vzrostlých lip podél
přístupové komunikace ke komerčním areálům od MÚK, ve kterém jsou přímo ohroženy
obě nejkvalitnější jižní lípy (107 a 94 cm, sad. hodnota cca 209 tis. Kč). Dvě severněji
položené lípy se nenacházejí v koridoru výstavby, jsou ale dotčeny severní částí
organizačních a manipulačních ploch, stejně jako borovice lesní v kultivaru „Glauca“ (o.km.
82 cm, sad. hodnota 56,7 tis. Kč). Blíže k parkovištím trasa přímo prochází pásem nižších
nebo mladých jehličin - borovice Murrayova, smrk pichlavý, smrk Pančičův s tím, že se
dotýká plošné výsadby dubu letního v kruhové výseči severně od příjezdové rampy veřejné
dopravy k letištní hale. Zároveň trasa znamená dotčení pásu v nákladných sadových
úpravách keřů a poléhavých dřevin (jalovce, vřesovce, skalníky, mochny, čimišníky a řada
jiných skupin včetně kultivarů). Zahloubení trasy se promítne i na doprovodných liniích
dřevin severního segmentu parkovišť před halou, jde o dotčení jedné jedle kanadské
stejnobarvé, několika lip srdčitých, javorů klenů aj. . V úhrnu lze konstatovat, že i přes
relativně úzký koridor (většinově cca 15 m, v prostoru výstavby stanice cca 30 m) jde o
nepříznivý až velmi nepříznivý vliv (dotčení sadovnicky významnějších dřevin -buk, lípy,
některé javory, odkácení více jak 1.000 m2 keřových porostů, většinově v nákladné
sadovnické úpravě), z hlediska významnosti charakterizovaný jako významný.
K uvedenému dopadu přispívá i realizace ploch organizačního charakteru, zejména
manipulačních ploch pro zabezpečení trasy tunelu a dalších stavebních objektů.
Na základě výše uvedeného rozboru lze v některých prostorech předpokládat primárně
významné dopady na mimolesní porosty dřevin. V kontextu rozboru vlivů na floru a faunu lze
pouze doporučit, aby doložený nezbytně nutný rozsah kácení byl proveden v období
vegetačního klidu a byly realizovány kompenzace formou náhradní výsadby v navržených
prostorech.
Vlivy na floru
Realizací posuzovaného záměru dojde ke změně habitatu prostředí v nových trasách
modernizovaného koridoru tím, že současný rostlý terén bude místně nahrazen novým
tělesem dvojkolejné železniční trati, nejmarkantněji se tato situace projeví přechodem přes
údolí Kopaninského potoka a v úsecích zdvojkolejněného koridoru, vyrovnávající dnešní
ostré oblouky trati mezi Libockým rybníkem a nádražím Veleslavín, dále pak méně
významně v polních částech nové trati. V daném kontextu hrozí změna druhového složení
fytocenóz údolní nivy ve prospěch ruderálních nebo euryvalentních druhů, s lokálním
potlačením výskytu druhů, stanovištně odpovídajících poloze uvedených stanovišť v přírodě
blízkém až přirozeném stavu. Zde je možno vlivy na floru hodnotit jako nepříznivé, z hlediska
významnosti jako patrné.
Mimo výše zvýrazněné případy jde většinově o dotčení agrocenóz nebo ruderalizovaných
ploch.
Vliv na fytocenózy je tak nutno pokládat za mírně nepříznivý až nepříznivý, většinově
dočasný, ojediněle i trvalý a patrný, avšak pouze v lokálním měřítku. Ve vztahu k dotčení
druhové rozmanitosti flory je však možno konstatovat, že se záměr dotkne stanoviště
běžných druhů rostlin, které se přirozeně vyskytují na řadě analogických ploch v okolí,
lokality samy nepředstavují prostor výskytu reprezentativních či unikátních fytocenóz. Podle
floristického průzkumu v těsné blízkosti trati nejsou žádné lokality přirozené květeny.

58

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

Na základě dosavadních poznatků zřejmě nejsou dotčeny prostory známých výskytů zvláště
chráněného genofondu rostlin, a to ani v rámci výstupů aktualizovaných šetření.
Vlivy na faunu
Ve vztahu k výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů je možno konstatovat
především následující výstupy (§§ silně ohrožený druh, § - ohrožený druh):
− Případný nepříznivý vliv je možno očekávat na místní populace čmeláků (§), poněvadž
jsou dotčena i místa jejich pravidelného výskytu s možností zakládání hnízd v sušších
enklávách ruderálních lad a vícedruhových bylinotravních porostů. Po rekultivacích je
možno předpokládat návrat populací do výstavbou dočasně narušených prostorů, které
budou těmito druhy opuštěny.
− Analogie s výjimkou dotčení reprodukčních prostorů platí i pro zlatohlávka Oxythyrea
funesta (§), který byl sporadicky na sušších enklávách a na květech dokladován. Dojde
během výstavby k dočasnému zhoršení podmínek pro výskyt na květech v konkrétních
lokalitách výstavby, poněvadž nebude k dispozici vegetační kryt.
− Lokálně mírně nepříznivý vliv je možno očekávat na výskyt plazů - ještěrky obecné (§§).
Zatím byly zaznamenány spíše ojedinělé výskyty bez výrazné koncentrace, nelze však
dopady na tyto druhy zcela vyloučit v případě zasažení suchých enkláv přechodových
ekotonů či prostorů s výchozy podloží, druh byl zaznamenán i na tarasu u Libockého
rybníka. Dojde k dočasnému zhoršení podmínek pro jeho výskyt, po rekultivacích je možno
předpokládat návrat těchto druhů do výstavbou dočasně narušených prostorů. Nutno ověřit
průzkumem před vlastním zahájením zemních prací.
− Zatím nejsou předpokládány případy ohrožení letních kolonií netopýrů (minimálně §§)
v dutinách zasažených stromů v Královské oboře, tyto nebyly v prostorech dotčení dřevin
zatím prokázány.
− Novou okolností oproti předcházejícím etapám hodnocení vlivů je pravděpodobné dotčení
hnízdní niky lejska šedého (§) ve Stromovce, poněvadž hnízdění v dutinách a poškození
stromů v dotčených porostech nelze zcela vyloučit. Vliv nepříznivý, míru významnosti bude
vhodné ověřit průzkumem před zahájením stavby.
− Vlivem zásahu v prostoru překonání údolí Kopaninského potoka lze předpokládat ohrožení
možného prostoru výskytu, případně reprodukce ťuhýka obecného (§) v keřích v okolí ČOV
Letiště JIH III, porosty na severním svahu navážky nad Kopaninským potokem novou
trasou nejsou dotčeny. Jde o nepříznivý vliv, na základě dosavadních poznatků však o
nepříliš významný, zatím lze předpokládat pouze mírné snížení potravní niky případné
místní populace odkácením části náletových porostů zejména nad levým břehem toku.
− Novou okolností oproti poslední etapě hodnocení vlivů je potenciální zásah do místní
akumulace vod podél jižní strany příkopu kolejí ve východní části Stromovky, východně od
mostu pod Kamenickou ulicí. Zde byla na jaře 2003 doložena reprodukce obojživelníků –
čolka obecného (§§) a ropuchy obecné (§), ta i v roce 2005, v letech 2006 až 2007
s ohledem na suché jarní období nebyly výskyty potvrzeny. V každém případě je vhodné
buď během prací místní akumulaci čistých vod zachovat, nebo po ukončení prací ji
v řešeném prostoru obnovit.
− Pro další doložené zvláště chráněné druhy živočichů může dojít k dočasnému snížení
výměry teritoria, případně loviště, a to vlivem vlastní realizace stavebních prací, případně
narušením dosavadního klidného prostředí emisemi hluku při výstavbě. Tento předpoklad
platí zejména pro následující druhy: kavku obecnou (§§), žluvu hajní (§§), vesměs nebyly
doloženy prostory reprodukce nebo výrazně soustředěného výskytu.
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Na základě provedeného aktualizovaného biologického průzkumu lze potvrdit, že místa
známého výskytu zvláště chráněného genofondu živočichů, která by znamenala místa
výskytu reprezentativních nebo unikátních populací těchto druhů včetně prostorů reprodukce
těchto populací, nebudou dotčena, tudíž nelze předpokládat přímé ohrožení populací těchto
živočichů. Tento předpoklad však je nutno opakovaně ověřit podrobným zoologickým
průzkumem s důrazem na jarní a časně letní období ve fázi řešení dokumentace pro
stavební povolení.
Z dalších vlivů na faunu je možno dokladovat především následující oblasti vlivů:
− Přímé vlivy na populace epigeického hmyzu a drobných hlodavců v zájmovém území, dále
pak na ohrožení hnízdních možností drobných pěvců zásahy do porostů dřevin, zejména
v prostorech zahrad mezi Libocí a Veleslavínem, průtahu kolem Evropské, přechodem
údolí Kopaninského potoka a částečným zásahem do porostů u letiště- Lokálně tak dojde
k patrné redukci jejich areálů výskytu, což je nutno pokládat za nepříznivý vliv, s ohledem
na dočasnost za méně významný. Tuto otázku lze zmírnit zásahem do vegetace mimo
hnízdní období, je vesměs doporučováno zásahy do dřevin s výjimkou přesazování řešit
úplně mimo vegetační období.
− Rovněž dojde ke zmenšení prostoru pro skupiny a populace fytofágního hmyzu, vázaného
na stanoviště s vyšší primární produkcí (zahrady, doprovodné porosty, ruderální lada).
Speciální opatření směrem k dotčení živočišných druhů nejsou nutná, pokud těžiště
zemních prací bude realizováno mimo vegetační období a v rámci konečných úprav trati a
nejbližšího okolí budou provedeny příslušné rekultivace včetně výsadby dřevin.
− Průzkumem ve Stromovce z hlediska stromů dotčených ke kácení nebyly zjištěny prostory
výskytu a reprodukce zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů xylofágního
hmyzu nebo druhů, vázaných na trouchnivějící stromy (páchníci, tesaříci, roháči, nosorožíci
atp.) nebo prostory reprodukce zvláště chráněných druhů živočichů (plši, netopýři). Platí
jinak analogie pro dotčení hnízdních možností pěvců v kontextu bodu 1.
− Vlivy na faunu se projeví i v důsledku stavebního ruchu z důvodu narušení dosavadní
akustické hladiny v prostorech, ve kterých zatím trať neprochází. Může dojít k nárazovému
úbytku hnízdících ptáků v okolí výstavby nových tras. Vlivy lze však pokládat za dočasné a
tudíž s postupem času bude jejich nepříznivost a významnost klesat ve vztahu k adaptaci
na přítomnost trati v nových koridorech.
− Patrný vliv zvýšené rychlosti provozu na trati se může projevit zvýšeným počtem kolizí
projíždějících souprav s živočichy, přecházejícími trať. Míru velikosti a významnosti tohoto
vlivu nelze objektivně stanovit, v obecné rovině tak stoupá význam funkčnosti biokoridorů
jako prostorů pro bezpečné překonání dvojkolejné trati, která vykazuje jistý dělící efekt vůči
migračním trasám živočichů.
Realizace průhledných protihlukových ochran může znamenat zvýšené riziko úrazů
především drobných pěvců nárazem na tuto stěnu, pravděpodobnost střetů je však ryze
spekulativní a závisí na okolí lokality, kde jsou protihlukové ochrany tohoto charakteru
navrhovány (kontakt s obytnou zástavbou z důvodu zachování osvětlení). Uvedený vliv nelze
očekávat jako významný, nelze ale vyloučit potenciální míru nepříznivosti zejména v období
po výstavbě protihlukových stěn. Tuto míru nepříznivosti vlivu je možno snížit uplatněním
siluet predátorů na stěny, případně donutit ptáky nadlétat přes stěny výsadbami nižší
dřevinné vegetace kolem paty stěn z vnější strany koridoru trati.
Vlivy na ekosystémy
a) vlivy na prvky ÚSES
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Posuzovaný záměr napojení letiště z Prahy s využitím buštěhradské dráhy je v územní kolizi
s některými funkčními i navrhovanými skladebnými prvky ÚSES, jak je doloženo
v příslušných částech popisných oddílů oznámení. V rámci sumarizace kvalifikovaného
odhadu vlivů lze konstatovat, že ve většině případů jde o vlivy během etapy výstavby.
Poněvadž etapa provozu je předpokládána v elektrické trakci, tedy prakticky bez emisí,
s výjimkou mimořádných událostí nelze prakticky žádné vlivy na prvky ÚSES předpokládat.
Zpracovatel dokumentace pokládá za významné podrobněji analyzovat především
následující aspekty problematiky:
Kontakt s východní částí lokálního biokoridoru L3/238 v km 8,95
Jde o kontakt s ukončením částečně funkčního až funkčního nivního lokálního biokoridoru
podél Litovicko-Šáreckého potoka, trasovaného od mokrých luk v oboře Hvězda podél toku
k nádrži Džbán (pokračuje částí L4/238). Ukončení koridoru je v prostoru napojení na funkční
převážně lesní biokoridor L3/236 (bez kontaktního biocentra) před vtokem potoka do
propustu pod stávající tratí při severním zavázání hráze Libockého rybníka. Posuzovaný
záměr posouvá přemostění toku mírně k východu z důvodu vyrovnání směrově nepříznivého
oblouku. Uvedený biokoridor L3/238 není tedy přímo dotčen, je však nutno vyloučit zařízení
staveniště na plochách hráze (podhrází) Libockého rybníka a věnovat pozornost prevenci
úniků ropných látek a otázkám výměny štěrkového lože ve vazbě na rekultivaci dnešního
tělesa trati.
Souběh trati Praha-Kladno s jižní hranicí nadregionálního biokoridoru N3/5 ve Stromovce
v km 1,2 - 2,20
Stávající trať Praha-Kladno tvoří jižní hranici biokoridoru s výjimkou části nad tunelem.
Funkčně lze za hranici biokoridoru pokládat zbytky původní severní zdi, oddělující zářez (v
části souběhu terasu) trati od parkové úpravy Stromovky. Možné ohrožení spočívá
především v etapě výstavby otevřením tunelu ve Stromovce,kdy je nutno konstatovat dotčení
ekologicko-stabilizační funkce i přes okrajovou polohu k trasování biokoridoru, po zakrytí
tunelu a provedení výsadeb lze předpokládat postupné obnovení ekologicko-stabilizační
funkce v tomto prostoru. Možné další ohrožení spočívá především nezvládnutím prací
v trase, zejména při výměně štěrkového lože a při vlastním prohloubení nivelety trati (odvoz
materiálu), další dopady mohou být realizovány v souvislosti s případným dotčením
okrajového porostu dřevin mimo průjezdný profil trati v kontextu elektrifikace (ochranná
pásma troleje - řešeno požadavky v kapitole ohledně vlivů na mimolesní porosty dřevin).
Třetí interakcí může být průnik úniků ropných látek z nezajištěných stavebních mechanismů.
S výjimkou dočasného otevření tunelu ve Stromovce během fáze výstavby ostatní
předpokládané vlivy neznamenají podstatné ohrožení funkce biokoridoru, lze je však
pokládat za nepříznivé, avšak nevýznamné.
Poznámka: Je nutno konstatovat, že poslední připravovaný návrh na řešení trasy podle
výstupů předchozí etapy posuzování vlivů v novém tunelu vychýleného směrem k ulici Nad
královskou oborou se již vymezené polohy prvku ÚSES nedotýkal a negeneroval zásah do
ekologicko-stabilizační funkce.
Kontakt s východní částí lokálního biokoridoru L3/238 a lokálního biokoridoru L3/236 v km
8,95
Jde o okrajový kontakt v prostoru napojení LBK L3/236 na obě větve LBK 238 v severní
části hráze Libockého rybníka při obtoku Litovicko-Šáreckého potoka u vtoku do mostního
objektu. Posuzovaný záměr posouvá přemostění toku mírně k východu z důvodu vyrovnání
směrově nepříznivého oblouku. Záměr předpokládá využití hráze rybníka pro manipulační
plochu Možné ohrožení je tak představováno jen okrajově, je však nutno vyloučit zařízení
staveniště na plochách hráze Libockého rybníka s výjimkou výstavby lešení pro opravu

61

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

tarasu a věnovat pozornost prevenci úniků ropných látek a otázkám výměny štěrkového lože
ve vazbě na rekultivaci dnešního tělesa trati. Blíže viz návrh opatření pro křížení LBK L4/238.
Křížení nadregionálního biokoridoru N4/8
Křížení nadregionálního nefunkčního biokoridoru v polích podél východní strany okruhu
ESO. Jde o nový úsek oblouku dvojkolejné trati po odbočení od stávající trati do Hostivic,
řešení v zářezu. V současné době je dotčen zařízením staveniště (stavebním dvorem) pro
ESO, tento prostor je navrženo převzít i do stavby železničního propojení letiště s dráhou
ČD. Biokoridor bude rovněž částečně dotčen konečným směrovým řešením jednokolejné
trati na Hostivice po vykřížení vlastního odbočení nové části napojení k letišti. Výstavba
znamená přerušení zatím nefunkčního tahu biokoridoru, což ve vazbě na funkční využití
území je nutno pokládat za nepříznivý vliv, z hlediska významnosti za nulový až
nevýznamný. Realizace záměru odloží možnost vlastní výsadby biokoridoru v terénu přes
pásmo výhledové výstavby trati, čímž dojde ke zpoždění výsadby podél východní strany
okruhu ESO, na druhé straně však potřeba kompenzačních opatření i za kácení dřevin
v uvedeném koridoru může znamenat nastartování výsadby odpovídajících druhů dřevin
v odpovídajících prostorech.
Křížení lokálního biokoridoru č.L4/238 v km 8,95
Jde o křížení částečně funkčního lokálního nivního biokoridoru funkčního podél LitovickoŠáreckého potoka tím, že dochází k mírnému posunu a rozšíření vlastního přemostění
potoka v upravené části východním směrem z důvodu směrového vyrovnání oblouku trati (o
cca 15 m + zdvojkolejnění). Trať přechází klenbovým mostem, proti staničení je ještě další
klenba (chodník). Je navržen prefabrikovaný propust o světlosti 2,9 m pro tok, vlastní
vzdušnou klenbu nad chodníkem zaslepit. Tím dojde k vytvoření cca 25 m dlouhého
tmavého propustu prakticky jen pro převedení toku, bez možnosti zajištění migrační funkce
biokoridoru. V daném momentu je nutno vliv pokládat za nepříznivý a významný, poněvadž
prakticky zcela potlačuje i omezenou funkčnost v ÚPD hlavního města Prahy schváleného
biokoridoru. Další možné, i když spíše již okrajové dotčení spočívá jednak v uvolnění
prostoru pro rozšíření a mírný posun mostního tělesa východně od náletového
doprovodného porostu dřevin, jednak v možnosti ovlivnění toku únikem ropných látek při
stavebních pracích. Dočasným, ale nepříznivým vlivem může být i potřeba zařízení
staveniště v prostoru hráze Libockého rybníka mezi vodní plochou a patou dnešního tarasu
trati.
b) vlivy na významné krajinné prvky
Záměr je v územní kolizi s některými významnými krajinnými prvky „ze zákona“ (§3 písm. b/
zák. č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), konkrétně:
vodní toky
údolní nivy
Podle informací zpracovatelů oznámení není dotčen žádný zvláště registrovaný významný
krajinný prvek v kontextu ust. § 6 zák. č. 114/1992 Sb. Vlivy většinově splývají s dopady na
prvky ÚSES, proto v této kapitole jsou pojednány pouze některé specifiky, které mohou mít
vliv na následné správní procesy k dotčení ekologicko - stabilizačních funkcí významných
krajinných prvků podle ust. § 4 odst. 2 cit. zákona.
Vlivy na lesní porosty
Podle části C oznámení není předpokládána přímá interakce tohoto typu. Je dotčeno pouze
ochranné pásmo lesního porostu pod Petřinami přiblížením trasy k lesu tím, že dochází
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k jižnímu vyrovnání směrově nevyhovujícího oblouku dnešní trati do paty svahu pod
Petřinami na cca 15 m od okraje lesa. V daném kontextu je vhodné doporučit, zda ve vztahu
k pravděpodobnému ovlivňování hydrogeologických poměrů zářezem neprověřit možnost
snížení rozsahu přiblížení k lesu tím, že nebude řešen zářez v povlovném sklonu svahu, ale
příprava zářezu bude stabilizována kotvením svahu a opěrnou zdí.
S ohledem na přechod na elektrickou trakci prakticky odpadnou i emise do ovzduší
z provozu trati.
Vlivy na vodní toky
Tato část hodnocení vlivů je z velké části předznamenána již prezentovanými formulacemi
kapitol ohledně popisu vodohospodářských poměrů a kapitoly Vlivy na vodu. V tomto
kontextu jsou jen blíže rozvedeny některé biologické aspekty uvedených vlivů.
Z prezentovaných údajů vyplývá, že v hodnoceném úseku přechází železniční trať dvakrát
přes významnější vodní toky. Současně bude také realizována výstavba nových mostů.
Veškeré stavební práce spojené s rekonstrukcí respektive výstavbou nových mostů
představuje mj. vytvoření nezbytných minimálních ploch pro organizaci výstavby a
manipulačních ploch (přemostění údolím Kopaninského potoka, přemostění LitovickoŠáreckého potoka u hráze Libockého rybníka), malá občasná vodoteč je dotčena východně
od jižního zavázání tarasu nad hrází Libockého rybníka u jihozápadního okraje zahrad pod
lesním svahem pod Petřinami. Z hlediska ovlivnění potočních ekosystémů jde především o
následující aspekty:
− Zúžení až přehrazení průtočného profilu během zemních prací napadáním (nahrnutím
materiálů), čímž dojde ke změně rychlosti proudění, v případě technicky upravených
vodotečí jde o méně podstatné vlivy. S ohledem na zjištěnou faunu toku je možno dopady
pokládat za okrajové.
− Kvalita vody v tocích jako základní podmínka života může být dále ohrožena únikem látek
nebezpečných vodám právě z ploch zařízení staveniště, což může v případě vzniku
havarijní situace při výstavbě, případně při technologické nekázni dodavatele způsobit
synergický účinek na potoční ekosystém mimo ovlivnění kvality vody. Tyto vlivy jsou
ošetřeny shodně s výstupy kapitoly vlivy na kvalitu vod, proto nejsou podrobněji rozvedeny.
− Z hlediska vlivů na potoční ekosystémy je dále podstatné, že nedochází v žádném případě
kontaktu s vodními toky k přeložkám jejich tras.
Vlivy na údolní nivy
Jak již bylo konstatováno, tento typ významného krajinného prvku je posuzovanou stavbou
okrajově dotčen. Z hlediska jejich ekologicko stabilizační funkce v plném rozsahu platí rozbor
konkrétních vlivů, provedených v části této kapitoly ohledně vlivů na prvky ÚSES. V případě
dotčení upravených niv obou hlavních vodotečí platí, že dojde k dočasnému snížení
ekologicko-stabilizační funkce nivy (jsou však výrazně sníženy přírodní parametry
provedenými úpravami) stavebními pracemi. Ve vztahu k potřebě minimalizace dopadů
vlastní stavební činnosti na ekosystémy niv pokládá zpracovatel oznámení za nutné
zdůraznit otázku období, ve kterém budou práce probíhat. Za nejkritičtější etapu je nutno
pokládat jednoznačně období přípravy území, zejména vlastní skrývky vegetačního pokryvu
a kácení dřevin, poněvadž může mít největší dopad na biotu zájmového území výstavby.
Pokud by podle POV stavby toto období připadalo na počátek vegetačního období, resp.
jarní aspekt vývoje ekosystémů, lze jednoznačně tyto časové souvislosti pokládat za
nepříznivé. Vlivy pak splývají s vlivy na faunu, kde jsou prezentována i příslušná doporučení.
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c) vlivy na další ekosystémy
Záměr se je v kolizi se stanovištně heterogenními plochami jen okrajově v prostorech
zahrad pod Petřinami a východně od Libockého rybníka a při překonání upravené nivy
Kopaninského potoka, zde se dotýká druhově rozmanitějších stanovišť, samostatnou
kapitolou je již několikrát diskutovaná Stromovka. Platí v plném rozsahu klasifikace vlivů na
floru, faunu a mimolesní porosty dřevin. Platí dále, že většina trasy prochází silně
urbanizovanou nebo antropogenně přeměněnou příměstskou krajinou.
Zásadním vlivem na ekosystémy však může být otázka nakládání s přebytky výkopových
zemin (včetně rubaniny podloží při hloubení podzemních stanic nebo hlubších zářezů a
tunelů, oproti předchozím etapám hodnocení vlivů je výrazně vyšší podíl tunelovaných a
hluboce zařezávaných úseků). Tak vysoká množství zemin (případně s příměsí rozrušené
horniny) nelze bezkolizně uložit či využít ani v širším okolí stavby, aniž by došlo k poškození
přírodních prvků, jen část lze využít při konečných terénních úpravách.
V této části oznámení je vhodné i základním způsobem rozdiskutovat otázku výhledu
opuštěné trati. Ukončení provozu bude mít za následek vznik spontánní sukcese dřevin na
tělese trati, zejména v úsecích opuštěné trati mezi Veleslavínem a tarasem u Libockého
rybníka, může tak dojít k rozšíření přechodových ekotonů a xerofytních lad. Analogie platí i
pro opouštěný úsek trati ve Stromovce, kde spíše lze očekávat ruderalizaci území, sukcesní
pochody z hlediska nástupu dřevin lze předpokládat pro dominanci tří druhů – akátu, jasanu
a javoru mléče. Pro úsek opouštěné trati na Kladno od přejezdu Drnovská po křížení
s koridorem k letišti analogické výstupy neplatí, poněvadž dojde v rámci rekultivace území
k zasypání dnešní trati a rekultivaci území pravděpodobně na celky polí jižně od areálu
výzkumného ústavu. Zpracovatelský tým oznámení dále doporučuje, aby využitelné části
kolejového svršku (kolejnice, případně i část štěrkového lože) byly rozebrány a odvezeny
k řízenému využití a těleso opuštěné trati částečně rekultivovat s využitím části rubaniny.
Nutná však je prevence ruderalizace takto získaných ploch formou řízené sukcese, místy
cíleně ponechat nevysázené nebo dřevinami neatakované prostory (ponechávaná část
tarasu u Libockého rybníka).
d) další aspekty
Významným biologickým vlivem může být ruderalizace území po výstavbě z důvodu, že
plochy zasažené stavebními pracemi nebudou důsledně rekultivovány. Otevřené plochy jsou
totiž vystavovány nástupu ruderálních rostlin a jednoletých plevelů, které mohou znamenat i
ovlivnění druhové skladby okolních fytocenóz nežádoucí sukcesí.
e) vlivy na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
Poloha záměru a dosah jeho přímých vlivů vylučuje ovlivnění evropsky významných lokalit
vymezených ve smyslu příloh NV č. 132/2005 Sb. na území Hlavního města Prahy či
Středočeského kraje, tedy negativní ovlivnění jejich předmětů ochrany. Tyto lokality se
nenacházejí v bezprostředním kontaktu s posuzovanou stavbou. S ohledem na polohu
záměru není předpokládáno ani zprostředkované ovlivnění těchto lokalit, viz vyjádření
příslušného orgánu ochrany přírody, tedy Magistrátu hlavního města Prahy, odboru ochrany
prostředí, čj. S-MHMP-503928/2007/1/OOP/VI ze dne 3.12.2007.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.7 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.8 Vlivy na krajinu včetně ovlivnění krajinného rázu
Pro posouzení navrhovaného záměru na krajinný ráz a estetické parametry území je
podstatné hodnotit posuzovaný záměr v kontextu určujících faktorů krajinného rázu území.
Hodnocení je možno provést v syntéze několika pohledů:
1. Vznik nové charakteristiky území:
Realizací záměru dojde k posílení tohoto vlivu u nově řešené trasy od buštěhradské trati
k letišti, a to zejména vznikem terminálu Dlouhá míle. Trať v podstatě kopíruje jiné dopravní
prvky, zejména provozovaný dálniční okruh ESO a stávající trasu Evropské, nová
charakteristika vzniká především odklonem od Evropské v zářezu, překonáním údolí
Kopaninského potoka po estakádě a v násypu a směrování trati k letišti opět v zářezu.
Výrazně přitom stoupá podíl tunelovaných úseků. V posledně jmenovaných úsecích je nutno
vlivy pokládat za nepříznivé zejména v době výstavby a v období těsně po výstavbě, než
dojde k zapojení hloubených tunelů, zářezů a dalších objektů do krajiny. Vznik nové
charakteristiky území je nutno pokládat v těchto úsecích za trvalý vliv, jehož významnost
s postupem začlenění tělesa do krajiny klesá. Nová charakteristika území vzniká pak
zejména v prostoru stanice Dlouhá míle - nový objekt terminálu s objekty horizontální
dominance moderní konstrukce nízkého oblouku nosné části membránové střechy a
bodovou dominancí nosných stožárů ve spojení s doprovodnými komunikacemi, zpevněnou
plochou autobusového terminálu, administrativní budovou terminálu a doprovodnými
parkovišti. Vlivy lze předpokládat v kontextu daného vlivu jako nepříznivé, trvalé, s postupem
začlenění stavby do krajiny opět s klesající významností. V kontextu vzniku nové územní
charakteristiky okruhu ESO a komplikovaného systému křížení ESO s Evropskou a ulicí
K letišti však míru nepříznivosti stanice Dlouhá míle není nutno hodnotit jako určující,
synergicky se projevuje i vliv komerčního obchodního centra Šestka .
Ve stávajícím koridoru dojde jen omezeně ke vzniku nové charakteristiky území, poněvadž
se jedná realizaci stejného typu liniové stavby, která územím prochází, jen se v některých
úsecích oproti stávající trase změní směrové vedení (vyrovnání ostrých oblouků dnešní trati
mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem, nový tunel ve Stromovce). Realizace
znamená změnu šířkových parametrů nové trati oproti trati stávající, zůstává zachován
liniový charakter stavby i výškové pojetí, dané normami pro elektrickou trakci. Vedení
záměru ve Stromovce tunelem s výjimkou fáze výstavby otevřené stavební jámy při otvírce
tunelu stávajícího se na vzniku nové charakteristiky území neprojeví. V daném kontextu je
možno vliv pokládat za mírně nepříznivý a málo významný.
2. Narušení stávajícího poměru krajinných složek:
V této souvislosti se opět více projeví otázka všech nových částí trati, kde vzniknou
technická díla na úkor pozitivních (ruderální lada, porosty dřevin) a negativních (orná půda,
zpevněné a změněné plochy, zastavěné plochy-komunikace atp.) krajinných složek.
Nejvýznamnější posun nastává v prostoru km 12,74 až 13,25 nového úseku ruzyňské trasy,
ve kterém bude realizována stanice Dlouhá míle s navazujícím autobusovým terminálem.
Zde dojde k trvalému zpevnění plochy o výměře cca 8 ha z cca 75% (včetně výhledového
parkoviště celopražského systému Parking and Ride a okružní obslužné komunikace, cca
25% lze podle předběžné stabilizace zásad územně technického řešení počítat na rostlý
terén se sadovými úpravami) s tím, že zpevnění pro přímou výstavbu stanice Dlouhá Míle a
autobusového terminálu představuje cca 2/3 výše odhadnuté plochy (dokumentace pro
územní řízení tyto odhady prvních koordinací upřesní). V daném kontextu změny krajinných
složek jde o posílení nepříznivých složek krajiny tím, že rostlý terén orné půdy (polní celky
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hodnoceny rovněž jako nepříznivé krajinné složky) bude nahrazen většinově zpevněnými
plochami.
Uvedené poměry prakticky nelze krátkodobě kompenzovat vytvořením jiné pozitivní
velikostně srovnatelné složky, poněvadž by musela být například realizována velkoplošná
výsadba dřevin, plošně odpovídající ztrátě rostlého terénu zpevněním (jisté možnosti se
nabízejí pro prostor mezi tratí a okruhem ESO, případně v rámci rekultivace stavebního
dvora Ruzyně a stavebního dvora u letiště po ukončení výstavby, pokud by neměly být pro
výsadby využity jiné pozemky, které by znamenaly další trvalý zábor zemědělské půdy).
Vlastní těleso trati je v uvedeném úseku novým liniovým prvkem, který mírně posouvá poměr
krajinných složek k negativním, ale svahy zářezů a nejbližší okolí, případně plata
zakrývaných tunelů umožňuje realizaci sadových úprav ve smyslu navrhovaných
kompenzací (kolem zářezů opět na úkor většinou orné půdy), takže v konečných bilancích
může být poměr krajinných složek v podstatě vyrovnán, nebo posun směrem k negativním
složkám významně snížen.
Pro modernizaci stávajícího úseku trati lze na většině koridoru mezi Dejvicemi a nádražím
Ruzyně dokládat jen mírný posun ve vazbě na zdvojkolejnění, úsek Bubny-Dejvice ve vztahu
ke změně krajinných složek při zdvojkolejnění je nepodstatný. Zdvojkolejnění v tomto úseku
na úkor Stromovky ve stávající stopě je ale nutno pokládat za významný a nepříznivý až
velmi nepříznivý vliv, poněvadž i přes snahy po využití sávajícího koridoru zejména
otevřením tunelu musí být toto zdvojkolejnění realizováno na úkor jedné z nejvíce pozitivních
krajinných složek - a to prostorově a funkčně vyvážených porostů dřevin.
3. Narušení vizuálních vjemů:
Realizace znamená především ovlivnění této složky hodnocení na krajinný ráz zejména
v nových částech, především pro oblast výstavby kolem stanice Dlouhá míle. Do poměrně
otevřeného, mírně k jihovýchodu a jihu ukloněného území je navrhován architektonický
soubor dvojkolejné stanice velmi moderního architektonického pojetí ve spojení
s autobusovým terminálem s rozsáhlými parkovišti, dopravním napojením na okruh ESO,
Evropskou a ulici K letišti a západním obloukem okružní vícepruhové obslužné komunikace.
Vlastní stanice je navržena jako zapuštěná dvojkolejná stanice pod dnešní úroveň terénu
(zajištění dostatečné průjezdné výšky pro elektrifikovanou trať) s tím, že nad terén vybíhá
oblouková konstrukce zastřešení stanice a její nosné oblouky s konstrukcí, napínající
průsvitné membránové střechy. Jde o mírné oblouky, v délce cca 200 m s tím, že prosklené
stěny stanice tvoří zaklenutou halu o délce cca 170 m. Vstupní areál do haly je navržen na
východní straně, dále je navržen středový zakrytý přechod od autobusového terminálu, na
západní straně areál doplňuje hala administrativní budovy s plochým zastřešením.
Nejvýraznějšími objekty jsou dva hranolové stožáry napínající nosnou konstrukci závěsu
obloukové střechy stanice. Celý komplex je zapuštěn pod úroveň terénu do širokého zářezu,
kdy z východní strany nasedá plocha parkoviště autobusového terminálu. V komplexu jde o
hmotově a vizuálně velmi odlehčený objekt s určující horizontální dominancí.
Ve vztahu k zajištění optimální funkce všech nosných prvků jsou navrženy celkem 2 objekty
hranolových nosných stožárů s předpokládanou výškou nad terénem cca 40 m, nesoucí
kotvící nosný systém celé stanice a tvořící místní výškovou pohledovou dominantu, do jisté
míry pohledově kopírující některé bodové výškové prvky letiště. V kontextu působení
objektu je dominance potlačena jednak zapuštěním do terénu z důvodu zářezu trati, jednak
sadovými úpravami vnějších prostorů v návaznosti na autobusový terminál. Určující
pohledovou osou je pohled z nového okruhu ESO k západu a z Evropské (výhledově
v nadjezdu) k jihozápadu. Výstavba znamená potlačení pohledové kulisy západní části Prahy
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kolem Karlovarské směrem k Hostivici (především zástavba Řepy), v západním až
severozápadním pohledu na obzoru dominují plochy letištních budov a navazujících
komerčních areálů, nově se synergicky projevuje ze západu nákupní centrum Šestka.
V rámci vyhodnocení těchto určujících pohledových os je skutečnost, že nejsou
determinovány měkkými přírodními liniemi, případně určeny vizuálně vnímatelnými prostory
s převahou přírodních prvků, tvořících mj. pozitivní krajinné složky. Výstavba haly a
provozního zázemí tedy mírně změní poměr vizuálně vnímatelných prostorů s určujícím
urbanizovaným rázem ve prospěch blízkého horizontu, nelze však doložit nepříznivý
charakter této změny.
Při pohledech od západu a jihozápadu, případně od severozápadu bude určující především
subtilní ý charakter nosných sloupů, poněvadž s ohledem na otevřenou krajinu se
horizontální dominance obloukové konstrukce a prolamovaná linie membránových střech
poněkud sníží. Lze dokládat mírně nepříznivý charakter, ale s nízkou mírou významnosti,
poněvadž vizuální dojem stanice bude potlačen pozadím velkého mimoúrovňového křížení
vícepruhových komunikací.
Dále pak dochází k narušení vizuálních vjemů v úseku odklonu železnice od Evropské
obloukem přes údolí Kopaninského potoka směrem k letišti, kde prochází vertikálně
členitějším terénem, takže musí volit razantnější technický postup pro překonání těchto
rozdílů s přihlédnutím k požadavku na podzemní konečnou stanici v prostoru letiště. Tím
stoupá podíl významnějších terénních úprav, které vedou k vytvoření nových pohledově
dominantních krajinných prostorů. Z hlediska objektivních parametrů pro změny krajinného
reliéfu je třeba konstatovat, že tyto novotvary (především zářezy, na menší ploše v údolí toku
i náspy) jsou srovnatelného a drobnějšího měřítka, než je měřítko dotčeného krajinného
reliéfu, navrhované řešení však přistupuje k překonání údolí estakádou oproti původnějším
návrhům menším mostem s vyšším podílem náspu. V daném kontextu jde o nepříznivý vliv,
avšak méně významný. Za pohledově určující skutečnost v této části je výstavba estakády
o výšce mostovky cca 8 m nad terénem (v úseku nad upraveným tokem cca 10 m),
vycházející ze zavázání mostu do svahů údolí. Jde o konstrukci navržené jako spojité o 4
polích, spřažené se dvěma hlavními plnostěnnými nosníky a spřaženou železobetonovou
deskou se zapuštěným kolejovým ložem. Rozpětí jednotlivých polí je 25,5m + 2x34m +
25,5m. Spodní stavba je tvořena krajními opěrami a mezilehlými podpěrami. Opěry jsou
navrženy krabicové, železobetonové s rovnoběžnými křídy, mezilehlé podpěry tvoří dvojice
železobetonových osmibokých sloupů se společným základem.
V kontextu dopadu na vlastní krajinný ráz je patrné zejména vytvoření pohledově
významného technického prvku do krajiny - tedy výrazné vizuálně a hmotově výrazné, ale
technicky odlehčené konstrukce estakády zaříznutým údolím Kopaninského potoka. Vlivy je
možno hodnotit v kontextu ovlivnění blízkých vizuálně vnímatelných krajinných prostorů jako
mírně nepříznivé až nepříznivé, z hlediska významnosti jako méně významné s postupným
snižováním významnosti vlivu. V daném kontextu krajinného měřítka jde o akceptovatelnou
konstrukci dostatečné délky pro ekologicko-stabilizační funkce upravené nivy.
Zdvojkolejnění trati se v určujících pohledových osách vizuálně prakticky neprojeví
s výjimkou zářezu pod zalesněným svahem západně od Veleslavína a realizací nadzemního
tělesa trati (spíše taras s opěrnými zdmi) v odkloněném úseku trati východně od Libockého
rybníka, poněvadž je realizováno ve stávajícím koridoru trati, procházejícím zastavěným
územím, kde určujícími prvky je okolní zástavba. Zejména otevření prostoru pod
Veleslavínem (Petřinami) při pohledech od sevru představuje narušení pohledové kulisy
svahu pod Petřinami, proto je vhodné snížit působení zářezu uplatněním technologie
kotveného svahu a opěrné zdi. Nepříznivé zhoršení vizuálních vjemů lze očekávat v prostoru
přemostění Libocké ulice, poněvadž nelze zcela vyloučit odkácení pohledově určující
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skupiny starých stromů u dnešního viaduktu. Ve spojení s požadavkem zachovat stromy
kolem ulice U kolejí tratí se uvedený vliv neprojeví natolik významně, jako původně
navrhovaná likvidace všech starých stromů okolo km 9,55. Realizace tarasu u Libockého
rybníka představuje jen mírnou změnu prakticky dnešních vizuálních vjemů, zářez v patě
svahu pod Petřinami lze pohledově potlačit vhodnými sadovými úpravami a podporou
sukcese dřevin v okolí (včasnou údržbou a výchovou lze předejít i ohrožení elektrické trakce
později vzrostlými stromy).
V kontextu vizuálních vjemů ve Stromovce je nutno konstatovat, že otevření tunelu se projeví
ve fázi výstavby velmi výrazně ve spojení s otevřením kulisy kácených dřevin v dotčené části
parku. Půjde tak o výrazné uplatnění nové charakteristiky v rámci etapy výstavby (přímé
odkácení, otevření prostoru pro stavební práce, odhalení stěn), přičemž i po rekultivaci a
zakrytí bude stopa tunelu patrná dělícím efektem ve vzrostlých porostech po odkácení,
postupná náprava tohoto stavu bude v řádu desítek let. V tomto kontextu otevření tunelu ve
Stromovce představuje nepříznivý a významný vliv na krajinný ráz místa v kontextu
pohledového působení JZ části parku Stromovka.
4. Dálkové pohledy
S ohledem na převážnou část modernizace ve stávající trase, přičemž se zvyšuje podíl
tunelovaných úseků a úseků řešených ve výraznějších zářezech, a nová trať jen zčásti
vytváří zcela nová terénní tělesa, která nepřesahují měřítko reliéfu krajiny, je možno
konstatovat, že v dálkových pohledech se vliv záměru prakticky neprojeví. Navíc v rámci
nového úseku rychlodráhy je určující dálniční okruh ESO a Evropská, z hlediska zástavby
pak velkoplošné objekty vlastního letiště, jeho provozního zázemí a navazujících
komerčních areálů.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.8 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr znamená ovlivnění zájmů památkové péče, rovněž zprostředkovaně znamená
částečný dopad na kulturní tradice v místě nebo v regionu.
Navržená stopa modernizované trati se v km 0,64 přibližuje k objektu lokomotivní remízy,
umístěný na pozemku p.č. 2468, kú Holešovice, je součástí souboru staveb v areálu
bývalých dílen pro opravy vozidel, výtopny a nádraží bývalé společnosti státní dráhy a bývalé
společnosti Buštěhradské dráhy. Vzdálenost navržené osy přilehlé koleje k nejbližší hraně
objektu je 7 m. K objektu se přibližuje opěrná zeď zemního tělesa. Snesení objektu by
umožnilo použití vhodnějšího poloměru oblouku s pozitivním dopadem na plynulost jízdy.
Trasa dále v km 1,59 kříží stávající silniční nadjezd.na pozemku p.č.2170 v kú Bubeneč.
Z důvodu zdvoukolejnění a elektrizace trati není možné tento objekt zachovat. Objekt
v současné době není dle dostupných informací zapsán jako samostatná památka ve
Státním seznamu Kulturních památek, ale je součástí kulturní památky Královská obora,
zapsané ve Státní seznamu kulturních památek pod číslem R.č.Ú.s. 1 – 1560. Před jeho
likvidací je nutné provést vynětí z památkové ochrany.
Trasa v km 2,05 prochází cca 0,1 km dlouhým jednokolejným tunelem. Z důvodu
zdvoukolejnění a elektrizace trati není možné tento objekt zachovat. Tunel je navržen na
prohlášení kulturní nemovitou památkou. Je součástí kulturní nemovité památky Královská
obora – areál. Areál je kulturní nemovitá památka zapsaná ve Státním seznamu kulturních
nemovitých památek pod R.č.Ú.s. 1 - 1560. Technické řešení uvažuje s citlivým rozebráním
portálů tunelů a vytvoření jeho repliky, vyhovujícím současným potřebám provozu.
V ostatních partiích trasy nejsou nutné stavební úpravy dalších kulturních památek
Záměr neovlivňuje jiné kulturní hodnoty nemateriální povahy, nelze však s ohledem na
dlouhodobé historické osídlení území vyloučit ojedinělé archeologické nálezy. V tomto
případě bude postupováno v souladu s příslušným složkovým zákonem.
Ve vztahu k vlivům na kulturní památky zpracovatelský tým oznámení konstatuje, že
s ohledem na charakter dotčených staveb se jedná o vliv velký a významný.
Z podkladů dosud zpracované přípravné dokumentace je dále patrný další rozsah
vynucených demolic objektů, souvisejících s případnou realizací posuzovaného záměru.
V rámci přípravné dokumentace byla vypracována pasportizace nezbytných demolic, která je
doložena v příloze 11 posuzovaného oznámení. Většinově se jedná o objekty skladů, garáží,
dílen, administrativních objektů a bývalých drážních domků.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.I.9 je zpracována kvalitně s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky
dostatečné pro posouzení vlivů na životní prostředí.
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Posouzení komplexní charakteristiky vlivů záměru na životní prostředí
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Posuzovaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska
charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v území
určeném pro tuto stavbu. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů záměru na životní prostředí. Z hlediska posuzovaných vlivů hodnocených
dle kapitoly D.I. předloženého oznámení je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska
velikosti a významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména
z hlediska akustické zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména dřevin,
významný je i dopad otevření tunelu ve Stromovce na dřeviny.
Vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska akustické situace vyhodnoceny příslušnou
specializovanou studií.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou přílohou
č.9 posuzovaného oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. V rámci této kapitoly oznámení je
proto provedeno pouze shrnutí rozhodujících závěrů .
Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové
oblasti okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti 300 m od osy železniční tratě)
překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého
ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu je
cca 2000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy obtěžováno a více než
1000 obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet obyvatel
teoreticky obtěžovaných a rušených hlukem z železniční dopravy se snižuje zhruba o dvě
třetiny.
Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření
(výměny oken) u nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení
hlukového limitu pro hluk ze stavební činnosti, bude příznivý efekt realizace záměru ještě
významnější.
Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším impaktem kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Vynucené kácení je vyvoláno jednak plošnými nároky na druhou kolej v rámci
modernizace stávající jednokolejné železniční trati a zejména rozsahem manipulačních ploch
a některých zařízení staveniště. Rozsah kácených dřevin je komentován v příslušných
pasážích posuzovaného Oznámení, nejvýznamnějším vlivem je otevření tunelu ve
Stromovce.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, které jsou podrobněji komentované
v ostatních bodech předloženého oznámení, lze záměr označit z hlediska velikosti vlivů za
malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Část D.II. je zpracována s dostatečnou vypovídací schopností a do hloubky dostatečné pro
posouzení vlivů na životní prostředí.

70

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

Posouzení charakteristiky enviromentálních rizik
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Možnost vzniku havárií je nezbytné připustit jak v etapě výstavby, tak i v etapě provozu.
V etapě výstavby havarijní situaci nelze vyloučit při používání stavebních mechanismů
v blízkosti vodních toků. Veškeré dopady na okolí se projeví především v kontaminaci vod a
půd.
Také v rámci provozu rizika spočívají především v možnosti vzniku havárií vlaku. Vzhledem
ke skutečnosti, že po realizaci záměru bude úplně vyloučena motorová trakce a nákladní
doprava, lze toto riziko označit v etapě provozu za minimální.
V případě havárie během stavby by mohlo dojít k úniku ropných látek do vodotečí, či
podzemní vody (při přečerpání PHM, nebo nedokonalém zabezpečení strojů proti únikům
ropných látek), dále k vysypání sypkého materiálu (cement, kontaminovaný materiál apod.).
Veškerá tato rizika jsou zohledněna v dokumentaci návrhem řady opatření, která lze chápat
právě jako preventivní opatření pro předcházení těchto havarijních stavů. K preventivním
opatřením lze počítat i vypracování havarijního plánu, odsouhlaseného správou dopravní
cesty a hasičským záchranným sborem ČD, technologická kázeň a zajišťování striktního
dodržování všech platných předpisů a nařízení vydaných v rámci stavebního povolení i mimo
něj pomocí stálého dozoru a kontrol.
Následná opatření spočívají v okamžitém odstranění havárie a provedení sanačních
opatření, tak aby byly sníženy škody na životním prostředí na minimum, zvláště v oblastech
se zvýšenou zranitelností podzemních a povrchových vod.
Po zahájení provozu je doporučeno provést kontrolní měření hluku pro ověření závěrů
zpracované akustické studie.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou předběžnou analýzu havarijních rizik lze považovat za dostatečnou.
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Posouzení použitých metod hodnocení
Při zpracování oznámení byly použity následující podklady:
literární údaje (viz seznam literatury)
terénní průzkumy
rekognoskace terénu
osobní jednání
Výpočet hluku ze silniční a železniční dopravy byl proveden programem Cadna/A (verze
3.6.). V softwaru jsou implementovány všechny nejpoužívanější výpočtové metodiky a
uživatel má možnost si vybrat pro své výpočty tu metodiku, která mu nejvíce vyhovuje a
odpovídá daným podmínkám.
Z hlediska přírodních poměrů se jednalo o pochůzku v terénu s kvalitativním biologickým
průzkumem, dendrologickým a zoologickým průzkumem, dále o využití podkladů generelu
ÚSES a konzultace na příslušném orgánu ochrany přírody. Floristická charakteristika je
doplněna znaleckým posudkem a oceněním stromů rostoucím mimo les, aktualizovaným
v průběhu roku 2001. Kvalitativní parametry štěrkového lože byly vyhodnoceny na základě
analýz provedených akreditovanou firmou.
Jako podkladové mapy byly použity příslušné listy ZM ČR v měřítku 1:10 000 a mapové
podklady v měřítku 1:2 000.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedené zdroje informací lze považovat za seriozní a skutečnému stavu odpovídající.
Použité metody hodnocení odpovídají potřebám hodnocení a patří mezi závazné metody pro
hodnocení vlivů na životní prostředí v resortech životního prostředí a zdravotnictví.
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3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
V rámci posuzovaného záměru je v rozsahu přílohy č.4 předloženo jednovariantní řešení,
které bylo zadáno oznamovatelem pro vypracování přípravné dokumentace záměru
(METROPROJEKT Praha, a.s., 08-10/2007).

4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících
státní hranice
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rozsah stavby
Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48= km –0,19)
a koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu
modernizace trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí
projektu novostavba úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do
km 16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2
km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy.
Součástí projektu (o investorství těchto objektů bude dále jednáno), v souladu se zadáním,
jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská,
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská,
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
Základní parametry navrhovaného řešení
− Návrhová rychlost v = 80 km/hod (pro vozidla bez naklápěcí techniky)
− Minimální poloměr směrového oblouku R = 325 m.
− Maximální užitý sklon nivelety až 33 ‰
− Předpokládá se výlučný provoz vlaků osobní dopravy (výjimku tvoří žst. Praha Ruzyně, kde
zůstávají v provozu vlečky do skladových areálů, obsluha bude zajištěna výhradně od žst.
Hostivice)
− Délka nástupišť 170 m (cca dvě soupravy jednotky řady 471)
− Plná peronizace stanic a zastávek, výška nástupní hrany 550 mm nad TK.
− Provoz v celém rozsahu v závislé trakci (stejnosměrná, 3000 V ss).
− Dálkové ovládání provozu na trati
− Pravidelný intervalový provoz, trať má vyhovovat špičkovému interval letištních vlaků
10 min, a kladenských vlaků 15min. a spojů na Kralupy nad Vltavou 30 minut
− V rámci I. etapy bude realizováno 8 stanic (respektive zastávek): Praha Bubny/Vltavská,
Praha Výstaviště, Praha Dejvice/Hradčanská, Praha Veleslavín, Praha Liboc, Praha
Ruzyně, Praha Dlouhá Míle, Praha Letiště Ruzyně
− Navrhovaný systém železniční osobní dopravy bude součástí Pražské integrované dopravy
stejně jako zařízení dopravního terminálu Dlouhá Míle.
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Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI,
VYLOUČENÍ, SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI
NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V posuzované dokumentaci byla navržena následující řada opatření k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí:
Územně plánovací opatření
−

podmiňujícím předpokladem pro realizaci záměru v navrhovaném řešení je
nutné zajistit vynětí silničního mostu Královské oboře z památkové ochrany
kulturní památky Královská obora; dále lze jako další podmiňující předpoklad
pro realizaci záměru požadovat doložení vynětí železničního mostu
v Královské oboře z památkové ochrany kulturní památky Královská obora,
který je navržen na prohlášení kulturní nemovitou památkou

Technická opatření
Obyvatelstvo
−

součástí další projektové přípravy záměru bude akustická studie pro etapu
výstavby zpracovaná v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
jako výchozí podklad pro nezbytné další upřesnění akustické situace pro etapu
výstavby jak z hlediska organizace výstavby a použitých stavebních
mechanismů, tak i z hlediska konečné volby schválených přepravních tras

−

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace,
které budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy
přepravovaných stavebních hmot na těchto komunikacích a tento materiál
předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; dodavatel stavby
bude povinen přepravní trasy projednat, případně respektovat požadavky
směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku orgánu
ochrany veřejného zdraví

−

stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. Hlučné práce
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin; řidiči nákladních
aut po příjezdu na staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu čekání na
stavbě musí vypnout motor

−

vzhledem k tomu, že v chráněném venkovním prostoru obytných staveb bude
docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro 14-ti hodinovou dobu
působení hlučných operací a vzhledem k tomu, že nelze zajistit ochranu
venkovního prostoru obytných a dalších chráněných objektů v některých
úsecích stavby, bude řešena u těchto objektů i ochrana vnitřních prostorů

−

vybraný dodavatel stavby po upřesnění stavebních prací a nasazení strojů a
mechanismů bude pravděpodobně muset požádat o časově omezené povolení
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., § 31 v platném znění

−

v dalším stupni PD je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební
činnosti a posoudit schválené objízdné trasy

−

v dalším stupni PD bude u těchto objektů prověřena neprůzvučnost zasažených
fasád (nejslabších prvků fasády), zjištěna velikost chráněných místností a
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podíly okenních prvků na celkové ploše fasády těchto místností a budou
upřesněny požadavky na neprůzvučnost fasád pro jednotlivé stavby. V případě
nejistoty ohledně skutečného stavebně akustického stavu fasádních prvků
budou jejich vlastnosti ověřeny měřením
−

v rámci další projektové přípravy nadále uvažovat se zpracovaným návrhem
protihlukové ochrany pro zajištění plnění hygienických limitů v následujícím
rozsahu:
Km

Umístění

Popis

0,675000-1,038626

oboustranné

PHC vlevo i vpravo, speciální konstrukce průhledných stěn na
estakádě

1,038626-1,214626

vpravo, vlevo

1,400000-1,588000

vlevo

PHC + vodorovné zakrytí koleje č. 1 – (PHC nad kolejištěm) –
pohltivá, třída A3

2,053000-8,070000

tunel

tunel včetně zastávky Praha –Dejvice – Hradčanská
(hloubená) a zakryté stanice Veleslavín s otevřeným otvorem
v šíři 2 m nad kolejištěm

8,07000-8,29500

vpravo

PHC vpravo výšky 3 m, pohltivý materiál – třída A 3

8,976200-9,253700

vlevo

stávající PHC výšky cca 3,5 m nad kolejištěm

9,206000-9,417000

zakrytá stanice

stanice Liboc - oboustranné zakrytí nástupišť v délce 138 m,
vjezd do zástavky je zakrytý v délce 41 m a výjezd ze
zastávky je zakrytý v délce 32 m - s otevřeným otvorem v šíři
2 m nad kolejištěm

9,417000-9,544619

zakrytý úsek

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý otvor
šíře 2 m v celé délce zakrytí

9,544619-9,563258

oboustranné

PHC po obou stranách trati na novém mostním objektu přes
ulici Libockou, výška 4 m

9,563258-9,837000

zakrytý úsek

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý otvor
šíře 2 m v celé délce zakrytí

9,83700-10,55000

vlevo

PHC výšky 3 m, pohltivá – třída A3 směrem k zástavbě (ne ke
kolejišti)

10,55000-10,80000

vlevo

PHC výšky 4 m, pohltivá – třída A3 směrem k zástavbě (ne ke
kolejišti)

stanice „Výstaviště“
boční nástupiště jsou v celé délce 170 m zastřešena lehkou
ocelovou prosklenou konstrukcí

−

pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou
studii pro jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu
protihlukových opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace
musí být konkrétní návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk
z provozu ze železniční dopravy nepřekročí u chráněných objektů v denní době
55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina
akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 55 v noci v LAeq,T, dle nařízení vlády
č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
akustická studie bude vycházet z dosud provedených výpočtů, které
vytipovávají problematická místa z hlediska vlivu železniční
dopravy modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které bude
nutno řešit s využitím navrhované protihlukové ochrany

−

vzhledem ke skutečnosti, že trasa je vedena ve stísněných poměrech vůči
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povrchoví zástavbě, je doporučena pro ražené úseky Ne (ekvivalentní nálož) = 4
kg a pro případné rozpojování horniny v hloubených úsecích Ne = 2kg
−

před zahájením projektování trhacích prací provést podrobnou pasportizaci
objektů, které jsou zastiženy plochou vymezenou isoseistou 5 mm/s na základě
podrobné pasportizace provést přesné zatřídění jednotlivých objektů a jejich
posouzení dynamické odolnosti

−

technologie trhacích prací musí být v prováděcí dokumentaci zvolena tak, aby
byla zajištěna maximální bezpečnost pracovníků a zařízení v blízkosti čelby

−

pro návrh trhacích prací vyjít ze zpracovaného souboru vstupních hodnot a
nálože dimenzovat s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive postupu
trhacích prací

−

pro trhací práce při obrysu díla – obrysové vrty – je doporučeno postupovat
podle metodiky řízeného výlomu kvůli omezení zóny rozrušení horniny mimo
obrys výrubu, ke snížení nadvýlomu a k omezení seismických účinků trhacích
prací na okolí

−

v rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován systém metodiky a
měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně stanoveno
zatížení jednotlivých objektů; tato měření budou tvořena komplexem metodik
sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se posuzuje vliv trhacích
prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací,
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů,
geodetické-nivelační měření na objektech a akustická měření

Voda
−

v dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace
splaškových odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být
např. akumulovány v odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou
čistírnu odpadních vod, případně budou na dočasných zařízeních stavenišť
použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení
v areálech ČD

−

v rámci další projektové přípravy záměru vstoupí projektant a oznamovatel
záměru do jednání se správcem Jivinské nádrže – lesy hl.m. Prahy z hlediska
projednání konečného povoleného množství vypouštěné srážkové vody
z retenčních nádrží areálu Dlouhá Míle

−

nové mosty přes vodoteče v rámci posuzovaného záměru budou dimenzovány
na Q100

−

součástí další projektové přípravy záměru bude pro oblast prostoru žst.
Veleslavín vypracování detailnějšího hydrogeologického průzkumu, jehož cílem
bude návrh podrobnějších a detailněji zpracovaných návrhů řešení založení
toto stanice tak, aby byly minimalizovány dopady zahloubení této stanice ve
vztahu k proudění podzemních vod a odvodnění prostoru stanice; prověřit
možnost zajištění jímání vody a její drenování již za zárubní zdí

−

v dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
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očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu
zařízení na očistu vozidel
Půda a horninové prostředí
−

v dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro vedení trasy
podrobný záborový elaborát pro trvalé odnětí zemědělské půdy podle bonit a
kultur

−

předložit příslušnému orgánu státní správy nároky na dočasné zábory ZPF
včetně ploch pro jednotlivá zařízení staveniště; minimalizovat nároky na
dočasný zábor ZPF a tyto dočasné zábory co nejdříve uvolnit původnímu
využití

−

v dalších stupních projektové dokumentace předložit pro navrhované stavby
tunelů podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a geotechnický
průzkum a jednoznačně respektovat závěry těchto průzkumů; zvýšenou
pozornost věnovat především lokalitě žst. Praha-Veleslavín

−

v následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných
vodám ze všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru;
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství

−

odpady z částí stavby reprezentovaných vzorky K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9 a
K11 nebude možné bez další úpravy využívat na povrchu terénu; je doporučeno
odpady vznikající při rekonstrukci stavby podrobit úpravě před dalším
případným využíváním na povrchu terénu; jako vhodné se jeví rozdělení
odpadů na frakci kamení a frakci zemin a s frakcemi nakládat dále samostatně
(zejména s odpady z míst stavby se zjištěnými vyššími obsahy organických
látek); kamení využívat bez omezení; zeminy podrobit úpravě biodegradací
organických škodlivin a následně po splnění požadavků stanovených ve
vyhlášce č. 294/2005 Sb. je využít na povrchu terénu nebo je použít jako
materiál k technologickému zabezpečení skládky

Ochrana přírody a krajiny
Stromovka a Královská obora
−

preventivně odebrat dendrologický materiál k vegetativnímu namnožení všech
vzácnějších dřevin dendrologické sbírky nad tunelem, zejména všech tří javorů
Acer cappadocicum, všech dalších vzácných kultivarů javorů včetně
stříhanolisté formy A. pseudoplatanus, jasanů Fraxinus pennsylvanica a
dřezovce trojtrnného

−

způsob odebrání genetického (dendrologického) materiálu bude projednán
s odbornými pracovišti, vědeckými institucemi a orgány ochrany přírody s tím,
že bude navržen optimální způsob uchování a kultivace tohoto materiálu pro
následnou výsadbu

−

ve spolupráci s odbornými firmami a vědeckými pracovišti zajistit kultivaci a
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fyziologický rozvoj odebraného dendrologického materiálu uvedených dřevin,
odbornou péči o tento materiál po dobu výstavby a rekultivace s tím, že po
ukončení rekultivace bude obnovena nad tunelem dendrologická sbírka
s přihlédnutím k technickobezpečnostním podmínkám ochrany nadloží tunelu
−

při stavebních pracích ve Stromovce důsledně minimalizovat manipulační
prostory pro řešení otvírky tunelu, do zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele s tím, že následující zásady je nutno pokládat za vstupní minimum:
• Zajistit pažení v horní části stavební jámy kotvenými pilotovými stěnami ve
dvou úrovních s využitím kotveného a technicky zajištěného skalního svahu
• Pro urychlení výstavby a za účelem minimalizace rozměrů stavební jámy
využít dvouplášťového ostění s tím, že vnější plášť (v rozsahu klenby a opěr)
z vyztuženého stříkaného betonu bude sloužit jako ztracené bednění pro
betonáž definitivního ostění a jako ochranná vrstva izolace proti vodě.
• Další postup výstavby pojmout jako u ražených tunelů (provedení mezilehlé
izolace, montáž výztuže a následná betonáž definitivního ostění pomocí
bednícího vozu, tedy veškeré činnosti provádět zevnitř z tunelu a tak
minimalizovat stavební jámu.

−

do POV stavby důsledně promítnout všechny projednané a odsouhlasené
požadavky na technické zmírnění prostorových nároků otvírky tunelu a
výstavby nového tunelu

−

nadloží nového tunelu opět rekultivovat s cílem obnovy dendrologické sbírky

−

při stavebních pracích ve Stromovce důsledně respektovat okrajové prvky
dřevin podél pravé (severní) strany profilu kolejiště ve směru staničení
s výjimkou uvolnění kolejového tělesa, resp. průjezdného profilu od náletů
s tím, že pro řešení ochranného pásma trolejového vedení bude důsledně
provedeno selektivní vyhodnocení každého zásahu na každém stromu podél
trati

−

důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost
padání štěrku mimo prostor trati do prostoru přírodní památky Královská
obora, při realizaci prohloubení nivelety trati zajistit odvoz materiálu
mechanismy s využitím stávajícího profilu trati po ose

−

prostor Královské obory s výjimkou stávajícího tělesa trati vyloučit z jakýchkoli
úvah o přepravách a odvozech materiálu, pro jakékoli dodavatelské zázemí
stavby včetně případného zřizování mezideponií nebo přístupových prostorů
k trati, případně zařízení staveniště v areálu Královské obory

−

během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
kolejiště a mimo kolejiště

−

případné prořezání větví stromů ve Stromovce, zasahujících nad průjezdný
profil výhledově elektrifikované a nadále využívané části trati podle ČSN 34
1530, realizovat v období vegetačního klidu na základě aktuálně
vyhodnoceného stavu dřevin, pouze prostřednictvím odborně způsobilé firmy
včetně odborného ošetření řezných ran

−

pro práce na elektrifikaci v nadále využívané části trati Stromovce využít pouze
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drážních pozemků s tím, že umístění stožárů na uchycení troleje nebude
realizováno v průmětu korun nejbližších silnějších stromů
−

v dalším stupni projektové dokumentace upřesnit pro oblast Stromovky
odůvodněný rozsah přímých zásahů do mimolesních porostů dřevin a
minimalizovat manipulační plochy v tomto prostoru; veškerá odůvodněná
kácení realizovat pouze v období vegetačního klidu a způsobem, který
zabezpečí, že sousední ponechávané porosty nebudou poškozovány pádem
kácených stromů

−

před vlastní stavbou zajistit v prostoru Stromovky podrobný sadovnickodendrologický průzkum ohledně doložení aktuálního stavu všech stromů
v pásu 50 m nad okrajem dohodnutého rozsahu stavební jámy

−

zajistit pro Stromovku odborný sadovnický dozor během prací při výstavbě
tunelu a přilehlé části přírodní památky; v rámci tohoto dozoru založit systém
sledování zdravotního stavu stromů rostoucích v tomto pásu

−

pro oblast Stromovky založit způsob sledování hydrických poměrů v okolí
výstavby tunelu v prostorech výskytu hodnotnějších stromů v pásu 50 m od
okraje stavební jámy pro výstavbu tunelu; pro možnost náhradního zásobování
vodou zavést ke kořenovému systému hodnotnějších stromů jednoduchý
drenážní systém pro uplatnění zálivky

−

v dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt komplexních
sadových úprav území ve Stromovce, dotčeného stavbou a vyvolanými
aktivitami, který bude vycházet především ze zásady rekultivace a osázení
všech manipulačních prostorů v areálu Stromovky listnatými stromy (javor,
jasan, dub, lípa)

vlivy na porosty dřevin
−

v dalším stupni projektové dokumentace připravit k realizaci takové řešení
zdvojkolejnění trati, které umožní jednoznačně zachovat stromy podél ulice
Pod tratí v km 9,47 - 9,60 včetně toho, že způsob jejich zachování bude
předmětem POV stavby (i ve vazbě na řešení protihlukové stěny)

−

v rámci prováděcí dokumentace stavby podrobně zaměřit skupinu stromů u
viaduktu Libocká a prověřit, zda detailně navrhované řešení neumožní některé
stromy z této skupiny a v nejbližším okolí zachovat a během stavby i ochránit
(platí i pro navrhované provozní a manipulační plochy pro řešení přemostění
Libocká)

−

v dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku zářezu přes
zahrady pod Petřinami na základě výstupu geologického průzkumu, vytvořit
osázením druhově odpovídající keřovou výsadbou podél koruny svahu zářezu
přechodové ekotony do prostoru ponechávaných zahrad

−

zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad pod Peřinami
s cílem zmapovat případný výskyt starších odrůd ovocných dřevin, původnější
pro středočeský region s cílem zajistit materiál pro uchování genofondu
takových odrůd
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−

v dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku přechodu trati
přes porosty zahrad východně od Libockého rybníka například využitím
opěrných zdí místo klasického násypu, vyžadujícího široký zábor v patě
násypového tělesa.

−

v prostoru zahrad východně od Libockého rybníka minimalizovat rozsah
dočasného záboru manipulačními a provozními plochami pro výstavbu mostu a
tělesa trati, po ukončení výstavby použité plochy rekultivovat i za použití
výsadeb vysokokmenů ovocných dřevin.

−

zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad východně od
Libockého rybníka s cílem zmapovat případný výskyt starších odrůd ovocných
dřevin, původnější pro středočeský region s cílem zajistit materiál pro uchování
genofondu takových odrůd

−

v dalším stupni projektové dokumentace připravit k realizaci takové řešení
zdvojkolejnění trati, které umožní jednoznačně zachovat následující stromy:
• silný dub v km 5,80 na severní straně parku
• hrušeň v km 5, 1

−

v dalším stupni projektové dokumentace v prostoru křížení s ulicí K letišti a
okolí volit minimalizaci manipulačního pásu pro výstavbu s tím, že bude
prověřena možnost zachování stromů nejbližších vysoké provozní budově,
například volbou prostorově úsporné technologii výstavby části zářezu
v zárubních zdích (milánské stěny atp.); kompenzaci za kácené stromy řešit
náhradní výsadbou podél stanice Dlouhá míle

−

v rámci kompenzačních opatření navrhnout do projektu sadových úprav
nového dvojkolejného koridoru zahuštěnou kombinovanou výsadbu keřů
s příměsí do 30% stromů podél trati vlevo ve směru staničení mezi km 2,62 –
3,27, a to mj. ve vztahu k protihlukové ochraně nejbližší obytné zástavby

−

v další projektové dokumentaci zachovat převážnou část doprovodného
porostu keřů podél Evropské včetně zajištění účinné ochrany tohoto porostu
během výstavby; po výstavbě zahrnout doplnění případných proluk
odpovídající dosadbou

−

průklest doprovodnými porosty toku Kopaninského potoka a na levobřežním
svahu údolí toku minimalizovat jen na profil traťového tělesa

−

před zahájením zemních prací provést přesazení všech mladých a keřových
výsadeb z koridoru navrhované trasy jižně od komerčních areálů CARGO
apod.; ztrátu na dřevinných porostech kompenzovat náhradní výsadbou podél
nově vytvořeného zářezu s převahou keřů v druhové a kompoziční návaznosti
na ponechávané a ochráněné prostory dnešních výsadeb

−

před zahájením zemních prací po poradě s dendrologem a autorem nových
sadových úprav v prostoru dopravního předpolí letiště mezi přivaděčem a
areálem CARGO provést přesazení všech mladých stromů (minimálně do
obvodu 30 cm) v posledním vhodném období před zahájením skrývek, dále
včasné a termínově odpovídající přesazení keřů a poléhavých dřevin z koridoru
navrhované trasy a ploch, dotčených stavebními pracemi, případně organizací
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provozního zázemí připravované stavby před zahájením skrývkových prací
nebo přípravy ploch pro stavební zázemí.
−

přesázení všech dřevin v prostoru kolem letiště provést výhradně
prostřednictvím odborně způsobilé firmy z oboru projekce, přípravy a realizace
zahradních a sadových úprav.

−

ztrátu na dřevinných porostech v okolí letiště kompenzovat náhradní výsadbou
podél nově vytvořeného zářezu s převahou keřů v druhové a kompoziční
návaznosti na ponechávané a ochráněné prostory dnešních výsadeb, včetně
všech prostorů, dotčených výstavbou mimo koridor. Náhradní výsadbu
v prostoru okolí letiště a na všech plochách v tomto prostoru, dotčených
stavebními či organizačními pracemi, připravit a zajistit na základě podrobného
projektu sadových úprav, který bude nedílnou součástí dokumentace pro
stavební povolení. Vlastní realizační projekt výsadeb pak bude nedílnou
samostatnou součástí prováděcí dokumentace stavby.

−

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit záchranu části linie lip v km
5,04 borovice lesní „Glauca“ a dalších stromů mimo přímý koridor výstavby,
způsob ochrany včetně kořenové zóny promítnout do POV stavby.

−

v dalším stupni projektové dokumentace na manipulačních a organizačních
plochách kolem letiště zajistit důslednou ochranu všech stromů (včetně aktivní
kořenové zóny), opatření k záchraně promítnout do POV stavby (včetně
přizpůsobení jeřábových drah atp.)

Flora, fauna
−

v rámci prováděcí projektové dokumentace stavby zopakovat podrobný
floristický průzkum v jarním a časně letním aspektu rozvoje fytocenóz
v prostorech Stromovky, ruderálních lad u Kopaninského potoka a
v prostorech mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem včetně Libockého
rybníka a stávajícího náspu nad rybníkem

−

na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat podmínky pro nakládání
s případně doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin pro stavební povolení koridoru

−

do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy
území nejdříve ke konci období vegetačního klidu z důvodu omezení vlivů na
prostory reprodukce populací volně žijících živočichů

−

veškerá odůvodněná kácení dřevin a prořezávky provádět pouze v období
vegetačního klidu.

−

nejdéle v rámci dokumentace stavby pro stavební povolení opakovaným
zoologickým průzkumem prověřit možnosti výskytu vzácných či zvláště
chráněných druhů živočichů s důrazem na jarní a časně letní aspekt rozvoje
ekosystémů v prostorech:
• Stromovka
• zahrady a sady mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem
• Libocký rybník včetně břehů a toku až pod zahrady pod mostem, taras trati u
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hráze
• křoviny v pásu železniční tratě podél Evropské
• prostor přechodu údolí Kopaninského potoka
• porosty u letiště
−

na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat podmínky pro nakládání
s doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně významných
druhů živočichů pro stavební povolení na uvažovaný záměr

−

prostor Stromovky a Královské obory důsledně vyloučit z úvah o realizaci
stavebního dvora nebo zařízení staveniště s tím, že otevření tunelu bude řešeno
ve zúženém profilu stavební jámy včetně jejího statického a stavebnětechnického zabezpečení a manipulační pás bude omezen jen na profil stávající
dvoukolejné trati

−

v rámci prací ve Stromovce zachovat místní akumulaci vody podél kolejí ve
východní části, případně po ukončení stavby tuto akumulaci obnovit z důvodu
reprodukční plochy obojživelníků

−

v rámci stavebního dvora LI1 u přechodu ulic Libocká a Litovická přehodnotit
prostorové parametry tohoto dvora ve vztahu k ochraně porostů dřevin jako
lokálního refugia v tomto prostoru

−

v rámci stavebního dvora L12 u Libockého rybníka preferenčně využít zpevněné
a odpřírodněné plochy

−

v dalším stupni projektové dokumentace prověřit parametry křížení trati
s lokálním biokoridorem L4/238 přes Litovicko-Šárecký potok z hlediska jeho
prostupnosti pro migrační trasy živočichů

−

průhledné protihlukové stěny z důvodu snížení vlivů na drobné pěvce vybavit
siluetami dravců, případně z vnější strany osadit nižší dřevinnou vegetací

ÚSES, VKP
−

v dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku přechodu trati
přes porosty lokálního biokoridoru L4/238 například využitím opěrných zdí
místo klasického násypu, vyžadujícího široký zábor v patě násypového tělesa;
po zaměření všech porostů dřevin navrhnout pouze nezbytný rozsah kácení
(doložit v dokumentaci pro povolení stavby) v ose trasy jen v šíři
minimalizovaného manipulačního pásu

−

v rámci rekultivace území po výstavbě realizovat v prostoru mezi zářezem nové
trati a západním okrajem areálu výzkumného ústavu výsadbu části biokoridoru
N4/8 v druhové skladbě, odpovídající stanovištnímu vymezení nadregionálního
biokoridoru, včetně keřového lemu, včetně zapojení stávajícího topolového
porostu s plochou ovocných dřevin

−

zajistit důslednou rekultivaci území po stavebním dvoru západně od
výzkumného ústavu rostlinné výroby stanovištně odpovídajícími výsadbami

−

kácení dřevin v místě křížení lokálního nivního biokoridoru podél Litovicko –
Šáreckého potoka omezit na nezbytnou míru, danou technicko-bezpečnostními
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předpisy pro výstavbu mostního objektu
−

případné zařízení staveniště pro výstavbu mostního objektu umístit na ruderální
plochy severně od Libockého rybníka nad levý břeh toku z důvodu ochrany
křížení obou větví biokoridoru č. 238 s LBK L3/236, pro opravu tarasu
přednostně využít zpevněných ploch na hrázi

−

v dalším stupni projektové dokumentace na základě detailnějšího prověření
technických a ekonomických parametrů mostního objektu (lokálního nivního
biokoridoru podél Litovicko – Šáreckého potoka) navrhnout přemostění toku ve
vazbě na odpovídající parametry podle metodiky Agentury ochrany přírody a
krajiny pro křížení vodních toků s funkcí biokoridoru pozemními komunikacemi
(1995), tedy kromě nového profilu dna zajistit i část profilu nad stanovenou
šířku dna v minimálním zastoupením prostoru mimo tok v šíři 1,5 šířky koryta
(tzv. lávka pro zvěř)

−

veškeré odplavitelné látky a stavební suť, mezideponie sypkých stavebních
materiálů, rubaniny a zemin budou realizovány v dostatečné vzdálenosti od
břehové hrany toků, bude zajištěno jejich včasné odvážení na odsouhlasené
prostory

−

pro odvoz a další využití zeminy primárně využít odvoz po železnici na místa
určení po celé ČR za účelem potřeby většího množství zemin pro rekultivační
práce v regionech, kde k dispozici aktuální nabídka zemin chybí

−

v žádném případě pro deponie či mezideponie zemin nevyužívat plochy
skladebných prvků ÚSES, interakčních prvků, významných krajinných prvků
„ze zákona“ i registrovaných a enkláv mimolesních porostů dřevin v přilehlých
částech správního obvodu hlavního města Prahy a přilehlé části Středočeského
kraje

Krajina
−

v dalším stupni projektové dokumentace zajistit vypracování samostatného
projektu sadových úprav pro stanici Dlouhá Míle s tím, že je nutno pohledově
rozčlenit velké plochy a sektory použitím skupinové, pásové a liniové výsadby
stromů, v prostorech kolem přemostění kolejí spojovacími komunikacemi,
západního vstupního areálu a kolem nástupišť autobusového terminálu uplatnit
i kombinovanou výsadbu stromů a keřů

−

dále navrhnout západní zapojení obvodové obslužné komunikace kolem
autobusového terminálu Dlouhá Míle do krajiny kombinací liniové a skupinové
výsadby dřevin

−

v rámci konečného řešení exteriéru komplexu Dlouhá Míle potlačit použití
vysoce reflexních materiálů

−

podél paty tělesa estakády přes Kopaninský potok realizovat výsadbu stromů
z důvodu postupného začlenění do krajiny

−

v rámci přípravy úseku pod Veleslavínem (svah pod Petřinami) prověřit
možnost zúžení jižního svahu zářezu formou kotveného (stabilizovaného)
svahu s využitím opěrné zdi, v exteriéru s použitím přírodě blízkých či
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přírodních materiálů
Ostatní opatření
−

při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit
požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s
využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií)

−

před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro
případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu

−

pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby)

−

na plochách zařízení stavenišť v inundačním území nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy

−

veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch
stavenišť v inundačním území odváženy

−

na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou stavební
mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod stojícími stavebními
mechanismy budou instalovány záchytné plechové nádoby; stavební
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek

−

tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod zřídit
zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících
ČOV

−

kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu

−

v blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace
s ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány
žádné mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich
parkování

−

všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť
v bezprostředním okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto
územích; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy
těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů

−

v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto
účelům

−

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek,
86

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

především v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány;
vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném;
v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch
−

před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných
používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné
údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením
stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního
stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby

−

zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací

−

dodavatel stavby zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především při
zemních pracích a další výstavbě; v případě potřeby bude zajištěno skrápění
plochy staveniště

−

stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu se zpracovanou
akustickou studií; při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je
nutno se řídit požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž
činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení
hygienických limitů; maximální hodnoty hlučnosti použitých typových skupin
stavebních mechanismů a akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, které
je možno použít, jsou uvedeny v akustické studii

−

během výstavby v blízkosti obytných lokalit je třeba dodržovat dostatečně
dlouhé přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů
měli možnost větrání vnitřních prostor

−

zajistit důkladnou skrývku kvalitní orniční vrstvy a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany
ZPF

−

vyloučit z úvah o lokalizaci zařízení staveniště pozemky s výrazným podílem
mimolesních porostů dřevin, pro zařízení staveniště přednostně využít drážní
pozemky, v nezbytných případech větší plochy horší orné půdy v návaznosti
na vedení trasy, nezbytně nutná zařízení staveniště řešit v dostatečné
vzdálenosti od břehové hrany toků za podmínek ochrany kvality vody a
břehových porostů

−

v rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník
jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující
plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití
výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou
vyhlášku

−

v prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů
z výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive
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odstranění
−

dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy
v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby
a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence;
součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady
v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití

−

důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi,
z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů

−

smluvně zajistit odstranění nebo využití odpadů pouze se subjekty
oprávněnými k této činnosti

−

ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití

−

po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro
ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření;
výběr lokalit pro ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany
veřejného zdraví

Kompenzační opatření
−

v případě, že železniční most v Královské oboře, která je kulturní nemovitou
památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních nemovitých památek pod
R.č.Ú.s. 1-1650 bude vyjmut z památkové ochrany kulturní památky Královská
obora, zajistit citlivou přestavbu odpovídající shodnému stávajícímu vzhledu,
avšak v provedení pro dvoukolejnou trať

−

v rámci náhradní výsadby za kácené dřeviny do odborně zpracovaného
projektu sadových úprav zahrnout také následující kompenzace:
• posílení funkce ZCHÚ Královská obora výsadbou podél nového tunelu včetně
realizace obnovy dendrologické sbírky
• posílení funkce lokálního biokoridoru L4/238 výsadbou dřevin v prostoru mezi
břehem Litovicko-Šáreckého potoka a nádražím Veleslavín směrem k hotelu
Krystal
• kompletní osázení prostoru stavebního dvora u areálu Výzkumného ústavu
rostlinné výroby po zrušení stavebního dvora jako součást realizace
nadregionálního biokoridoru
• výsadbu podél levé strany souběhu s ulicí Evropská
• výsadbu podél levé (západní) strany souběhu s okruhem ESO
• komplexní začlenění stanice Dlouhá míle do krajiny kolem komunikací
terminálu s ohledem na rozhledové parametry na křižovatkách

Stanovisko zpracovatele posudku:
Zpracovatelem dokumentace byla stanovena výše uvedená preventivní a minimalizační
opatření, s nimiž lze souhlasit.
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Na základě vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí, posouzení dokumentace a připomínek zjišťovacího řízení byla některá opatření
upravena, upřesněna a doplněna nová. Veškerá tato opatření jsou součástí návrhu
podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz kapitola III.6 Návrhu stanoviska).
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VŠECH OBDRŽENÝCH VYJÁDŘENÍ

K DOKUMENTACI

Vyjádření veřejnosti:
Ateliér pro životní prostředí, o.s.
25.6.2008
Ve lhůtě dle zák.č.100/01 Sb. podáváme tyto včasné připomínky:
Úvodem konstatujeme, že první krok v procesu EIA pro modernizaci uvedené tratě tj.
oznámení dle zákona č. 100/01 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je podáváno
v době, kdy se během zpracování technické dokumentace a tohoto oznámení zásadně
změnily některé výchozí předpoklady o funkčních vazbách záměru ve vztahu k letišti i ve
vztahu k výstavbě prodloužení trasy A metra. Proto navrhujeme, aby do procesu EIA byly
zahrnuty varianty předmětného záměru (dále jen zkr. PKL) s odlišným řešením některých
prvků od dosud podaného jednovariantního návrhu, které budou reagovat na tyto změny.
Kromě toho v podaném rozsáhlém oznámení, které obsahuje řadu dobře postradatelných
údajů, naopak chybí zdůvodnění jeho některých klíčových částí a parametrů a jsou v něm i
nepravdivé formulace.
Z těchto důvodů nelze považovat předložené oznámení za dokumentaci dle přílohy č. 4
zákona č. 100/01 Sb. a zpracovaný elaborát požadujeme doplnit o upravené prvky záměru a
o chybějící údaje.
1. Dle dřívější koncepce z konce 90. let obsahoval záměr na modernizaci tratě Praha Kladno napojení ruzyňského letiště formou průjezdné traťové spojky ze železniční stanice
(žst.) Praha Ruzyně přes letiště do směrů Hostivice/Litovice/Jeneč. Záměr je takto obsažen
v územním plánu (ÚP) Pražského regionu a proto bylo možné plochu přestupního terminálu
pro vnější autobusovou dopravu a velkokapacitní záchyt individuální automobilové dopravy
(IAD) umístit v ÚP hl. m. Prahy na větvi žst. Ruzyně - letiště, v lokalitě Dlouhá Míle.
Průjezdná žst. Letiště Ruzyně by umožnila kromě přímé vazby Kladna na letiště - i přímou
vazbu letiště na dálkovou železniční dopravu a tím také zvýšení jeho atraktivity s dalším
vzrůstem letecké frekvence.
V generelu (v bývalém tzv. směrném územním plánu) letiště Ruzyně však zůstala původní
verze kolejového napojení jen s jednou větví od žst. Praha Ruzyně a s koncovou stanicí.
Výstavba letištního terminálu Sever 2 pak nevytvořila stavebně technické podmínky pro
tunelový průchod pod budovou a vybudované konstrukce po budoucí přístup cestujících
odpovídají jen koncové stanici. Pilíře příjezdového plata projektant dokonce umístil v rozporu
s ÚP Pražského regionu přímo do trasy kladenské větve.
Pro nové řešení modernizace trati a připojení na ruzyňské letiště byla v Posouzení variant,
zpracovaném Fakultou dopravní ČVUT koncem r. 2007, vybrána varianta „buštěhradská“,
která je obdobou záměru dle ÚP hl. m. Prahy, ale bez kladenské větve napojení letiště.
Koncová stanice sice zůstává v poloze, která by v budoucnu umožnila (se značnými
komplikacemi a náklady) pokračování kladenské větve. Samotný návrh stavebního řešení
žst. stanice Letiště Ruzyně, ke kterému se vztahuje předmětné oznámení v procesu EIA
však neobsahuje žádné nové konstrukce, které by zakládaly pokračování trati kladenskou
větví.
Ani v posledním závažném dokumentu, v textu společné Deklarace k realizaci PKL,
podepsaném 29.4.2008 šesti představiteli státní správy a samospráv, není žádná zmínka,
která by opravňovala spekulaci, že by se měla koncová stanice stát někdy průjezdnou.
Deklarace tak ve skutečnosti stvrdila zásadní koncepční změnu v napojení letiště proti
dřívějšímu návrhu dle ÚP Pražského regionu, z něhož ještě vychází i poslední technický
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návrh záměru PKL, ke kterému se vztahuje elaborát oznámení předložený do procesu EIA.
To má následující dopady:
a) Vlivem absence přímého napojení na dálkovou železniční dopravu letiště nedosáhne
nejvyšší příčky atraktivity, což vzbuzuje příznivou naději na budoucí omezení a zastavení
dalšího růstu leteckého provozu i dopadů jeho hluku v obytných územích na únosné hranici.
b) Slepé ukončení letištní větve umožní pravidelný provoz jen lokální linky letiště - centrum,
která proto musí zajistit o to kvalitnější napojení na dálkovou železniční dopravu, v budoucnu
soustředěnou jen na hlavní nádraží. Na druhé straně to nevylučuje žádoucí možnost
zajíždění mimořádných dálkových vlakových jednotek pro odvoz leteckých cestujících
v dobách výluky leteckého provozu na ruzyňském letišti.
c) Na slepé větvi na letiště nebude dosaženo příznivě krátkého intervalu železniční dopravy,
který je žádoucí pro terminál vnější autobusové dopravy a který je nezbytný pro získání
dostatečné atraktivity záchytného parkingu IAD. Krátký interval však bude dosažen
v odbočné žst. Praha Ruzyně, a to tím spíše, že v ní budou zastavovat i všechny zrychlené
vlakové spoje na trati Praha - Kladno, aby zde navázaly na spoje Praha - letiště pro
přestupní relaci Kladno letiště.
Žst. Praha Ruzyně je navržena v poloze vysunuté do dosud volného a dostatečně velkého
území a stává se tak výhodnou lokalitou pro umístění přestupního terminálu (dále s prac.
názvem „Jiviny“ podle nedaleké nádrže). Tato poloha je zároveň ideální vůči hlavním vnějším
silničním vstupům (od dálnice D5 a silnic R6 a R7) i k navazujícím trasám veřejné hromadné
dopravy - viz stručný popis 2. varianty. Logický je proto přesun,navrhovaného terminálu do
lokality Jiviny pro účinný záchyt IAD směřující do Prahy 6, 7 a dále do centra již na okraji
města, a to i ze směrů R6 a D5. Přesun terminálu je na druhé straně nezbytnou podmínkou
pro ochranu životního prostředí a odstranění kongescí zejména v centrálních částech Prahy
6 a také v sídlišti Petřiny, aby zde po otevření metra nedošlo k výraznému zhoršení prostředí
vlivem zneužívání této stanice pro záchyt IAD z R6, popř. i z D5.
S přesunem terminálu pro vnější autobusovou dopravu do lokality Jiviny zásadně poklesne
význam Dlouhé Míle a proto zde dosud uvažované umístění zastávky letištní linky ztrácí
opodstatnění. Linka je určena pro kvalitní a rychlé spojení s centrem v konkurenci s IAD,
které by nadbytečná zastávka zbytečně zdržovala a jejím vypuštěním - kromě úspory
investic a provozních nákladů - se naopak jízdní doba letištní linky výhodně zkrátí. Trať na
letiště vedená v otevřeném zářezu se výhodně přimkne k silničnímu okruhu R1 a přestupní
vazba na event. trasu metra se dosáhne v žst. Ruzyně („Jiviny“), protože metro nemůže
minout autobusový terminál.
Vedle jednovariantního řešení obsaženého v oznámení, které lze považovat za 1. variantu,
tak vzniká 2. varianta návrhu PKL bez zastávky Dlouhá Míle s využitím 1. varianty do km
10,5 a za km 13,7 - viz výkresy č.1 a 2.
2. Návrh na prodloužení trasy A metra na západ vznikl v době, kdy technické řešení návrhu
modernizace trati Praha - Kladno nesplňovalo náročné požadavky některých obyvatel
Ořechovky a vedení MČ Praha 6. Prodloužení metra bylo tehdy chápáno i jako náhrada
železnice pro spojení letiště s centrem města (v rozporu se závěrem SWOT analýzy z r.
2002) nebo dokonce i jako náhrada trati Bubny - Ruzyně. Urychlená příprava prodloužení
trasy A byla nakonec prosazena před objektivně naléhavější výstavbou metra D pro obsluhu
jižního sektoru, přestože je území Prahy 6 obslouženo třemi větvemi environmentálně šetrné
a dobře fungující tramvaje. Legitimním důvodem pro urychlení výstavby západního
prodloužení trasy A metra tak byla jen nabídka kratšího intervalu ve srovnání s intervalem,
který by mohla poskytnout železnice v lokalitě Dlouhá Míle.
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Rozhodnutím o větvení metra A na letiště a do Zličína se navrhovaný záchyt IAD ocitl na
větvi a interval na metru se tím prodloužil na dvojnásobek. Po změně stavebního řešení
dejvické trati v oblasti Ořechovky podle požadavků MČ Praha 6 a podpisu dubnové
deklarace o urychlené realizaci PKL, která znamená změnu způsobu napojení letiště a vede
k logickému přesunu terminálu k odbočné stanici Ruzyně, bude krátký interval potřebný pro
obsluhu terminálu zajištěn železnicí. Pro zdůvodnění dlouhé větve metra A na letiště tak nyní
zůstává jen obsluha letištního terminálu Jih a nákupního objektu Šestka, protože stanice Bílá
Hora resp. Dědina byly navrženy v územích, která již jsou resp. mohou být dobře obsloužena
tramvají.
Vzhledem k existenci řady dalších nákupních možností v severozápadní části Prahy
v dosahu kvalitní MHD se tak ve veřejném zájmu nabízí řešení, které odstraní duplicitu
dosud navrhovaného kolejového napojení letiště a současně přinese značnou úsporu
investičních i provozních nákladů metra a také úsporu části investičních nákladů PKL na
předstihové objekty v žst. Letiště Ruzyně, umožňující dodatečné vložení koncové stanice
metra. Jde o zajištění obsluhy terminálu Jih doplněním železniční zastávky jako náhrady celé
severní větve metra A, což zároveň umožní optimalizovat vedení trasy A do Zličína (např.
pro lepší obsluhu Motola a později i sídliště Řepy). Zastávku lze umístit zhruba v těžišti
areálu Jih pod ulici K letišti a vybudovat jako hloubenou stejně jako části úseků navazující na
2. variantu a na trasu k letišti dle stávajícího návrhu. Prodloužení tunelového úseku (vč.
zastávky) činí cca 0,85 km.
Vzniká tak 3. varianta návrhu PKL se zastávkou Terminál Jih (místo zast. Dlouhá Míle) jako
modifikace 2. varianty v úseku mezi km 12,6 a 14,6 - viz výkres č.3.
Nezávisle na uplatnění varianty 2 nebo 3, které reagující na vnější souvislosti záměru, je
třeba do dokumentace zahrnout i další subvarianty dílčích prvků v některých dalších částech
návrhu, aby mohlo být územně technické řešení modernizace trati celkově optimalizováno.
3. V současné době jsou rozpracovány návrhy úprav v oblasti Masarykova nádraží, které
odstraní kapacitně omezující prvky na karlínské straně Negrelliho viaduktu. V této situaci je
třeba mít připraveno řešení i na jeho holešovické straně, které odstraní kapacitně omezující
prvek úrovňové rozvětvení kralupské a kladenské tratě ve zhlaví nové žst. Bubny, jak je
dosud navrženo v 1. variantě.
Nová poloha žst. Bubny otevřela prostor pro řešení, které kapacitně vyhoví i pro možné
podstatné zvýšení frekvence příměstské osobní dopravy na kralupské trati v delším výhledu.
Jde o přesmyk 2. traťové koleje kralupské tratě pod upravenou polohou kladenské tratě
s dílčím odsunem od obytných domů ve Strojnické ulici, se zvětšeným poloměrem
směrového oblouku na 300 m (v návaznosti na úpravu východní části zast. Výstaviště do
oblouku r = 600 m náhradou za umístění v přechodnici) a s demolicí drážní budovy v km
0,65 (parc.č.2468), se kterou urbanistická studie nepočítá. Kolej kralupské tratě ve snížené
niveletě překračuje novým mostem budoucí pokračování Veletržní ulice, která by však podle
urbanistické studie neměla vyžadovat podjezdnou výšku pro silniční komunikaci (v opačném
případě by byla ulice zahloubena). Žst. Bubny má na rozdíl od 1. varianty směrové
uspořádání a jen dvě nástupiště. Tím je definována subvarianta A se zkapacitněním žst.
Bubny - viz výkres č.4.
4. Dřívější technická řešení modernizace trati v úseku Bubny - Dejvice počítala pro
minimalizaci zásahů do Stromovky s výstavbou raženého tunelu. Ten však není
v předloženém řešení obsažen a místo toho je navrženo rozšíření stávajícího tunelu
v otevřeném výkopu. Pro odstranění tohoto hrubého zásahu do ZCHÚ Přírodní památka
Královská obora je třeba do dokumentace zahrnout i krátký ražený tunel včetně krátkého
úseku v hloubeném tunelu jako subvariantu B bez zásahu do Královské obory v okolí tunelu.
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5. Pro úsek mezi zastávkou Dejvice je v předloženém oznámení zmínka o pracovní variantě
K, která odstraňuje značně složitý tunelový průchod pod Pevnostní ulicí i jeho kolizi
s připravovanou výstavbou mostu přes trať ve Svatovítské ulici (ve stavbě 0080 MO), který je
navržen (a schválen) podle varianty K. V dokumentaci je proto třeba počítat i s variantou K,
ale v modifikaci se zmenšeným podélným sklonem tratě na cca 26o/oo při umístění lomu
nivelety již do km 3,54 (s poloměrem zaoblení na kolejové spojce jen 1700 m mezi
výhybkami 1 a 2). Toto řešení zároveň zkracuje délku tunelu o cca 1,5 km, aby portál tunelu
pod Ořechovkou byl před uvažovaným propojením ulic Spojené a Kanadské. Tím je
definována subvarianta C s povrchovým vedením Dejvice - Ořechovka.
6. Pro napojení letiště mimořádnými dálkovými vlaky přes žst. Hostivice je třeba uvažovat
subvariantu D s propojením letiště - Hostivice v podobě jednokolejného oblouku délky cca
0,7 km - viz výkres 2.
7. Pro napojení letiště mimořádnými dálkovými vlaky je třeba prodloužit nástupiště koncové
žst. Letiště Ruzyně alespoň na cca 200 m a před nimi doplnit alespoň jednu kolej pro odstav
vlaku letištní linky během pobytu mimořádného vlaku. Tím je definována subvarianta E
s rozšířením žst. Letiště Ruzyně. Provozně výhodnější by bylo doplnit i druhou kolej pro
odstav záložní jednotky.
8. Kromě uvedených variant a subvariant lze doporučit zvýšení nivelety tunelového úseku
dlouhého 1,9 km mezi Starodejvickou a Veleslavínskou až o 7 m, které by mělo - stejně jako
subvar. C - značný přínos pro úsporu pracnosti, nákladů i zkrácení dílčích lhůt výstavby.
9. Do dokumentace je třeba uvést ve smyslu přílohy č.4 zákona č. 100/01 Sb. také:
− údaje, které by zdůvodňovaly zřízení zastávek v dosud železnicí neobsluhovaných
lokalitách (Výstaviště, Liboc a Terminál Jih),
− popis účelu a navrženého uspořádání manipulačních kolejí ve stanicích a rozmístění
kolejových spojek,
− stručné údaje o způsobu provozu na navržené trati (např. oběh jednotek, místa odstavu,
provozního ošetření apod.),
− údaje o způsobu provozu během dopravních výluk, možnostech mimořádného provozu
apod.
10. Přepracovat je nutné část G. všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru,
aby byla přehledná, s příslušnými nadpisy kapitol či odstavců a odpovídala svému označení,
tj. bez zbytečných cizích slov, nesrozumitelných zkratek a naopak s důsledným používáním
vžitých zkratek (např. žst. a nikoli ŽST, žel. trať a nikoli trať ČD, což ani není pravda).
Pravdivost sdělení je kategorickým požadavkem na celou dokumentaci: není možné, aby se
např. základní údaje o rozsahu záměru uváděné na různých místech textu vzájemně lišily. Je
třeba opravit, zda pod číslem 1560 (či 1650 ?) je chráněn most či tunel. Tvrzení o přímé
přestupní vazbě mezi železnicí a metrem pomocí druhého vestibulu st. Hradčanská
neodpovídá přiloženému výkresu, je třeba upřesnit řadu formulací apod.
Zařazením variant 2, 3 a subvariant A až E do dokumentace EIA včetně vyhodnocení všech
vlivů na životní prostředí se rozšíří prostor pro finální optimalizaci návrhu PKL do územního
řízení. Je přitom třeba zdůraznit, že tato požadovaná dopracování se týkají jen méně
složitých částí záměru a nejsou jimi dotčeny části s největší pracností a složitostí vnějších
vazeb - podzemní zastávka Dejvice a tunel Ořechovka s podzemní zastávkou Veleslavín.
Z hlediska přípravy a včasného zahájení stavby by bylo výhodné vyčlenit tyto stavebně
nejsložitější části do přednostní etapy procesu EIA i územního řízení. Také je časově
naléhavější výstavba hlavní trati než letištní větve.
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Ing. Jan Klika,
předseda sdružení

Stanovisko zpracovatele posudku:
Toto vyjádření požaduje vyhodnocení dalších 2 variant a 5 subvariant záměru. Dle dikce
zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění varianty záměru k posuzování předkládá oznamovatel.
Po prostudování všech podkladů a provedení konzultace se zástupcem oznamovatelem bylo
zjištěno, že do tohoto procesu EIA oznamovatel předložil jednu variantu, která je však
výsledkem podrobného vyhodnocení variantní studií ČVUT.
To však nijak nevylučuje možnost předložení výše uvedených variant v jiném procesu EIA.
Dále vyjádření požaduje doplnění řady podrobností záměru, které v této fázi přípravy dosud
nejsou k dispozici. Budou k dispozici teprve ve fázi územního resp. stavebního řízení.
Problematika hloubeného tunelu v Královské oboře
V minulosti bylo prověřováno několik teoreticky možných technologických řešení. V rámci
podkladů pro předložené oznámení bylo provedeno prověření detailních podmínek
provedení těchto řešení. Ze všech uvažovaných řešení (hloubené, ražené rozšíření
stávajícího tunelu, hloubený, ražený paralelní tunel) se ukázaly problémy s navážkou
v prostoru nadloží stávajícího tunelu, které by vyvolaly nutnost alespoň částečné stabilizace
tohoto nadloží včetně ovlivnění dřevin v tomto prostoru. Jako nejšetrnější se ukázala
technologie hloubeného rozšíření s minimalizací zásahu do okolního prostoru.
Z hlediska zásahu do tohoto prostoru v aktuálním čase lze zcela souhlasit s významným
vlivem na dřeviny konstatovaným v oznámení. Z hlediska delšího časového horizontu a za
předpokladu plného respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného
úřadu, zejména podmínky obnovy dendrologické sbírky (která by měla být v delším časovém
horizontu stejně obnovována) v prostoru nad tunelem se ovšem tento vliv snižuje a lze jej
považovat za minimálně částečně kompenzovatelný.
Část G Shrnutí netechnického charakteru je zpracována dle zvyklostí při zpracování
oznámení EIA v ČR. Problematika vlivů na životní prostředí je poměrně složitá a
nevyhnutelně vyvolává použití odborných termínů, které jsou ovšem používány např.
v platné legislativě. Popis záměru získává zpracovatel oznámení od oznamovatele a to navíc
po částech tak, jak je záměr připravován a u tak rozsáhlého záměru se nelze vyhnout
uvedeným drobným nesrovnalostem.
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vyjádření veřejnosti č. 1
8.6.2008
Připomínky k záměru
K obsahu oznámení:
1. Bilance přepravních potřeb areálu letiště na straně 99 nebere v úvahu návštěvníky
provozoven sídlících na letišti a okolí a tranzitní dopravu cestujících využívajících v oblasti
letiště možnosti přestupu.
2. Výčet památek v části C.2 a D.I.9 se omezuje na vybrané památky bezprostředně
zasažené stavbou, pomíjí vyhodnoceni památek v blízkostí stavby, které mohou být
ovlivněny a jejichž ochraně je případně třeba při výstavbě věnovat pozornost. Zejména
postrádám posouzení vlivu stavby na chráněné objekty ve stanici Dejvice, Proboštský dvůr a
zámek Veleslavín. Vzhledem k existenci hned několika památkově chráněných vil ve
Slavíčkově ulici několik desítek metrů od předpokládaného tunelu by podle mého názoru
měla být věnována lokalitě výslovná pozornost i v těchto kapitolách Oznámení. Výpis ze
seznamu památek uvádím v příloze a navrhuji dopracovat tyto části dokumentu včetně
návrhu opatření k ochraně památek v blízkostí dráhy.
3. U tratí s frekventovanou osobní dopravou jsou citelným zdrojem znečištění okolí trati
vlaková WC. Ve vyhodnocení dopadů ve fázi provozu jsem tento zdroj nenašel.
V podmínkách by bylo vhodné například stanovit maximální četnost vozidel s klasickými WC
vyústěnými do kolejiště.
4. Odstavec „Prostupnost území“ v části D.I.l. na straně 204 je sice složen z pravdivých
výroků, ale vyznění neodpovídá skutečnosti. Odstranění úrovňových křížení zlepší
bezpečnost a plynulost dopravy tehdy, když jsou nahrazena mimoúrovňovými. Prostupnost
území se v úseku Dejvice - Veleslavín zlepší, ale ve stejné větě melo být uvedeno, že podle
posuzovaného návrhu by se citelně zhoršila v Liboci a Ruzyni. Konkrétně rozvedeno níže
v připomínkách k vlastnímu záměru.
K vlastnímu záměru:
Předložená podoba záměru řeší většinu připomínek, které jsem uplatňoval v předchozí EIA.
Zbývají nebo nově vznikly tyto připomínky:
1. Chybí zastávka mezi Dejvicemi a Veleslavínem v oblasti Ořechovky, která v původním
územním plánu byla, posléze z něj byla neznámo kdy vypuštěna a její opětné zařazení do
územního plánu v upravené podobě bylo navrženo Prahou 6 na základě usnesení jejího
zastupitelstva č. 200/07. Se zastávkou se mělo počítat např. podle tiskové zprávy městské
části Praha 6 z 30.4.2008
2. Postup prací na křížení s Libockou považuji za vysoce žádoucí zorganizovat tak, aby
během uzavření průjezdu po Libocké byl zachován průjezd přes trať Litovickou ulicí (tu
dočasně zobousměrnit). Navrhovaný postup s dočasnou nutnosti objezdu autobusů až
Drnovskou (str. 133) je nepřijatelný.
3. Ze zmiňovaných variant úseku Dejvice - Veleslavín považuji shodně s autory oznámení za
nejvhodnější variantu D, která jediná těší relativně uspokojivě průchod úsekem Proboštská Starodejvická, i když na druhé straně znamená výraznější zásah do okolí v období výstavby.
4. Místo jednoho podjezdu a tři přejezdů návrh v Liboci by v navržené podobě projektu měl
zůstat pro vozidla pouze podjezd v Libocké. Při jeho neprůjezdnosti z jakýchkoli důvodů by
pak zůstala příliš vzdálena další místa možného přejezdu trati. To by vadilo zejména
s ohledem na skutečnost, že tudy vede výjezdová trasa hasičů a Záchranné služby
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z hasičské stanice č. 2 na Petřinách. Považuji za vhodné, aby z ulice Za Vokovickou
vozovnou do Krajní byl podjezd, nejen podchod pro pěší.
5. Z textu Oznámení se zdá, že se mezi kříženími s Libockou a Drnovskou nepočítá
s žádnou možností překonání tratě ani pro chodce. Ačkoli dosavadní přechody veřejností
hojně používané byly prohlášeny za nedovolené, neznamená to, že není potřeba překonávat
trať. Více než 1300 metrů dlouhý úsek mezi km 9,571 a 10,900 je v sousedství sídlišť
nepřijatelný. Požaduji podchody nebo nadchody přibližně u zastávky autobusu Brodecká,
dále v místě rozchodu ulice U Prioru a železniční trati, a v závislosti na dalších plánech změn
území při ulici U Prioru vyhodnotit potřebu dalších možností přejít trať v úseku k Drnovské.
V úseku km 9,563 - 9,837 je na straně 258 jako protihlukové opatření navrhováno
oboustranné zakrytí trati s otvorem šíře 2 m. Proto vidím jako efektivní a schůdné řešení
propustnosti pro chodce uzavřít v tomto úseku trať do tubusu s chodníkem na střeše
obdobně, jako trať metra B mezi stanicemi Hůrka a Lužiny nebo na černém Mostě. Vzhledem
k obavám řady lidí používat podchody zejména v nočních hodinách a k soustavné
znečištěnosti méně frekventovaných podchodů by toto řešení mohlo být z pohledu chodců i
vhodnější.
6. Stanice na letišti nepočítá s přivedením dálkové dopravy, přitom osobně považuji připojení
letiště k síti celostátní dráhy za důležité právě kvůli možnosti vedení dálkových vlaků přes
nebo na letiště jako v Berlíně, Frankfurtu, Amsterdamu, Paříži, Lipsku, Kolíně nad Rýnem,
Manchesteru atd. Pro dálkové vlaky by měla stanice mít další kolej nebo koleje
s nástupištěm, vzhledem k předpokládanému jinému způsobu odbavení se samostatným
přístupem.
7. V Dejvicích se počítá s vybudováním druhého východu ze stanice metra Hradčanská
pouze s výtahy. Požaduji plnohodnotný východ.
8. Návrhy opatření z části C.2.6 k ochraně Stromovky je nutno bezpodmínečně respektovat.
9. V části D.I.7 se uvádějí dřeviny, které budou vykáceny. Domnívám se, že část
hodnotnějších dřevin by bylo vhodnější přesadit. V textu nenacházím zdůvodnění, proč to
není možné nebo z jakých jiných důvodů se s tím nepočítá. Přesazování místo kácení
požaduji tam, kde je to možné a vhodné.
10. Z textu dokumentu vyplývají vážné nevratné zásahy do Stromovky, ačkoli byly dříve
zvažovány citlivější varianty trati. Vzhledem k nevratným škodám při otvírání tunelu ve
Stromovce, zmiňovaným zejména v části C.II.5 a D.I.7, navrhuji prověřit možné stavební
postupy či úpravu trasování, při kterých by bylo možnost se těmto škodám vyhnout.
11. Požaduji již v této etapě traťovou spojku umožňující bezúvraťovou jízdu mezi stanicemi
Dlouhá Mile a Hostivice
Formální chyby:
1. Většina textu Oznámení je sice napsána jazykově na přiměřené úrovni, v několika úsecích
je však chybějící nebo nesprávná interpunkce na úkor jednoznačnosti a srozumitelnosti (str.
51, 52, 62, 73, 260). Místy je odchylně od norem spisovné češtiny užíváno i a y (např. str. 59
a okolní strany), chybně doplňováno slovo „okres“ chybným přívlastkem „bývalý“ (str.137),
nezvykle přepisována zahraniční místních jména (9) v textu navíc zmiňovaná nadbytečně.
Několikrát byly zaměněny lokality většinou podobných názvů, například Bubny a Bubeneč
(str. 258), Slavíčkova a Slavíkova ulice (str. 240), Drnovská a Krnovská (str. 253, kde je dále
Litovecká místo Litovická podobně jako na straně 255 i jinde). Tyto chyby zbytečně snižuji
důvěryhodnost dokumentu, který u takto sledované stavby bude jistě předmětem kritické
pozornosti mnoha osob, a v případech, kdy záměna není nápadná na první pohled, mohou
dezinformovat čtenáře.
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2. Na straně 9 se píše o souběhu s ul. Slánská, na str. 284 s ulici Evropskou. Ulice Slánská
však vede z Karlovarské na opačnou stranu, vnější části ulice Evropské se nyní jmenují
Pražský okruh a Lipská.
Shrnutí
Stavbu považuji za potřebnou s citelným přínosem spočívajícím ve snížení vlivů dráhy na
okolí oproti současnému stavu, umožnění snížit intenzitu silniční dopravy na území Prahy 6 a
zlepšení dopravního spojení.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1. Bilance přepravních potřeb areálu letiště na straně 99 nebere v úvahu návštěvníky
provozoven sídlících na letišti a okolí a tranzitní dopravu cestujících využívajících v oblasti
letiště možnosti přestupu.
Ano, vzhledem k tomu, že je zde počítáno s dostatečnou rezervou, nelze to považovat za
nedostatek.
Ad 2. Výčet památek v části C.2 a D.I.9 se omezuje na vybrané památky bezprostředně
zasažené stavbou, pomíjí vyhodnoceni památek v blízkostí stavby, které mohou být
ovlivněny a jejichž ochraně je případně třeba při výstavbě věnovat pozornost.
Ochrana uvedených památek je zajištěna stejně jako ostatních staveb – je řešena
podmínkami pro ochranu proti vibracím, hluku, imisím apod. Památkově chráněné stavby ani
legislativně nevyžadují vyšší stupeň ochrany u nepřímých vlivů než ostatní stavby.
Ad 3. U tratí s frekventovanou osobní dopravou jsou citelným zdrojem znečištění okolí trati
vlaková WC. Ve vyhodnocení dopadů ve fázi provozu jsem tento zdroj nenašel.
V podmínkách by bylo vhodné například stanovit maximální četnost vozidel s klasickými WC
vyústěnými do kolejiště.
Jedná se o obecný vliv, který dosud v procesech EIA v ČR nebyl řešen. Nemůže být řešen
v rámci jedné stavby, ale systémovým opatřením. Na druhé straně dosud nebyl indikován
významný vliv na životní prostředí z důvodu působení tohoto vlivu. K tomuto vlivu ukládáme
následující podmínku:
Nová vozidla pro obsluhu letiště budou vybavena sociálním zařízením bez odvádění
odpadů do terénu. Při obnově ostatních vozidel budou upřednostněna ta, která budou
vybavena sociálním zařízením bez odvádění odpadů do terénu.
Ad 4. Odstavec „Prostupnost území“ v části D.I.l. na straně 204 je sice složen z pravdivých
výroků, ale vyznění neodpovídá skutečnosti. Odstranění úrovňových křížení zlepší
bezpečnost a plynulost dopravy tehdy, když jsou nahrazena mimoúrovňovými. Prostupnost
území se v úseku Dejvice - Veleslavín zlepší, ale ve stejné větě melo být uvedeno, že podle
předkládaného návrhu by se citelně zhoršila v Liboci a Ruzyni. Konkrétně rozvedeno níže
v připomínkách k vlastnímu záměru.
Ano prostupnost území se změní se snahou co nejméně narušit stávající prostupnost.
K vlastnímu záměru:
Ad 1. Chybí zastávka mezi Dejvicemi a Veleslavínem v oblasti Ořechovky, která v původním
územním plánu byla, posléze z něj byla neznámo kdy vypuštěna a její opětné zařazení do
územního plánu v upravené podobě bylo navrženo Prahou 6 na základě usnesení jejího
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zastupitelstva č. 200/07. Se zastávkou se mělo počítat např. podle tiskové zprávy městské
části Praha 6 z 30.4.2008
Záměr se v procesu EIA posuzuje ve variantě přeložené oznamovatelem. To ale nevylučuje
možnost zařazení této zastávky dodatečně.
V takovém případě by bylo nutno postupovat dle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění – dle
§4, odst. 1b): „Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou změny záměru … pokud má
být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho
technologie, řízení provozu nebo způsob užívání … tyto změny záměrů podléhají
posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení“
Příslušný úřad potom musí rozhodnout, zda se jedná o změnu naplňující dikci zákona a zda
je nutno posoudit pouze prostor změny nebo celý záměr. Závěr příslušného úřadu nelze
předjímat.
Ad 2. Postup prací na křížení s Libockou považuji za vysoce žádoucí zorganizovat tak, aby
během uzavření průjezdu po Libocké byl zachován průjezd přes trať Litovickou ulicí (tu
dočasně zobousměrnit). Navrhovaný postup s dočasnou nutnosti objezdu autobusů až
Drnovskou (str. 133) je nepřijatelný.
Řešení objízdné trasy je výsledkem dohody několika subjektů (např. Dopravní podnik, odbor
dopravy, policie apod.), které vycházejí z legislativních a normových předpokladů mimo
legislativu životního prostředí. Proces EIA nemá žádné nástroje k zásadnímu
přehodnocování těchto tras. Tato problematika se bude řešit v jednotlivých stupních
projektové dokumentace.
Ad 3. Ze zmiňovaných variant úseku Dejvice - Veleslavín považuji shodně s autory oznámení
za nejvhodnější variantu D, která jediná těší relativně uspokojivě průchod úsekem
Proboštská - Starodejvická, i když na druhé straně znamená výraznější zásah do okolí
v období výstavby.
Bez nutnosti vypořádání.
Ad 4. Místo jednoho podjezdu a tři přejezdů návrh v Liboci by v navržené podobě projektu
měl zůstat pro vozidla pouze podjezd v Libocké. Při jeho neprůjezdnosti z jakýchkoli důvodů
by pak zůstala příliš vzdálena další místa možného přejezdu trati. To by vadilo zejména
s ohledem na skutečnost, že tudy vede výjezdová trasa hasičů a Záchranné služby
z hasičské stanice č. 2 na Petřinách. Považuji za vhodné, aby z ulice Za Vokovickou
vozovnou do Krajní byl podjezd, nejen podchod pro pěší.
Požadavky hasičů i záchranné služby se budou řešit v jednotlivých stupních projektové
dokumentace. V rámci procesu EIA ukládáme pro snížení vlivů na průchodnost následující
podmínku:
Zvážit možnost realizace podjezdu z ulice Za Vokovickou vozovnou do Krajní.
Ad 5. Z textu Oznámení se zdá, že se mezi kříženími s Libockou a Drnovskou nepočítá
s žádnou možností překonání tratě ani pro chodce. Ačkoli dosavadní přechody veřejností
hojně používané byly prohlášeny za nedovolené, neznamená to, že není potřeba překonávat
trať. Více než 1300 metrů dlouhý úsek mezi km 9,571 a 10,900 je v sousedství sídlišť
nepřijatelný. Požaduji podchody nebo nadchody přibližně u zastávky autobusu Brodecká,
dále v místě rozchodu ulice U Prioru a železniční trati, a v závislosti na dalších plánech změn
území při ulici U Prioru vyhodnotit potřebu dalších možností přejít trať v úseku k Drnovské.
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V úseku km 9,563 - 9,837 je na straně 258 jako protihlukové opatření navrhováno
oboustranné zakrytí trati s otvorem šíře 2 m. Proto vidím jako efektivní a schůdné řešení
propustnosti pro chodce uzavřít v tomto úseku trať do tubusu s chodníkem na střeše
obdobně, jako trať metra B mezi stanicemi Hůrka a Lužiny nebo na černém Mostě. Vzhledem
k obavám řady lidí používat podchody zejména v nočních hodinách a k soustavné
znečištěnosti méně frekventovaných podchodů by toto řešení mohlo být z pohledu chodců i
vhodnější.
Při modernizaci dojde ke změně charakteru záměru a tím pádem se změní i průchodnost
v místě záměru. Dle legislativy stavebního řádu musí být dostatečná průchodnost zajištěna.
Popisovaná problematika výhodnosti nadchodů oproti podchodům z důvodu jejich
nedostatečné údržby nesouvisí s žádným vlivem na životní prostředí.
Detailně bude problematika přechodů řešena v jednotlivých stupních projektové
dokumentace. V rámci procesu EIA ukládáme pro snížení vlivů na průchodnost následující
podmínku:
V úseku km 9,571 a 10,900 zvážit možnost realizace nadchodů (přednostně) nebo
podchodů pro chodce (např. u zastávky autobusu Brodecká, rozchod ulice U Prioru a
železniční trati, ke Krnovské).
Ad 6. Stanice na letišti nepočítá s přivedením dálkové dopravy, přitom osobně považuji
připojení letiště k síti celostátní dráhy za důležité právě kvůli možnosti vedení dálkových
vlaků přes nebo na letiště jako v Berlíně, Frankfurtu, Amsterdamu, Paříži, Lipsku, Kolíně nad
Rýnem, Manchesteru atd. Pro dálkové vlaky by měla stanice mít další kolej nebo koleje
s nástupištěm, vzhledem k předpokládanému jinému způsobu odbavení se samostatným
přístupem.
Tato připomínka zdůvodňuje další variantu záměru, která však k posuzování nebyla
oznamovatelem navržena.
Ad 7. V Dejvicích se počítá s vybudováním druhého východu ze stanice metra Hradčanská
pouze s výtahy. Požaduji plnohodnotný východ.
Z hlediska vlivů na životní prostředí nehraje druh východu ze stanice žádný význam.
Ad 8. Návrhy opatření z části C.2.6 k ochraně Stromovky je nutno bezpodmínečně
respektovat.
Bez nutnosti vypořádání.
Ad 9. V části D.I.7 se uvádějí dřeviny, které budou vykáceny. Domnívám se, že část
hodnotnějších dřevin by bylo vhodnější přesadit. V textu nenacházím zdůvodnění, proč to
není možné nebo z jakých jiných důvodů se s tím nepočítá. Přesazování místo kácení
požaduji tam, kde je to možné a vhodné.
Rozsáhlé podmínky pro snížení vlivů na dřeviny řeší jak jejich nadstandardní ochranu, tak
požadavek na přesazení těch dřevin, u kterých to bude možné, tak i keřů a poléhavých
dřevin.
Ad 10. Z textu dokumentu vyplývají vážné nevratné zásahy do Stromovky, ačkoli byly dříve
zvažovány citlivější varianty trati. Vzhledem k nevratným škodám při otvírání tunelu ve
Stromovce, zmiňovaným zejména v části C.II.5 a D.I.7, navrhuji prověřit možné stavební
postupy či úpravu trasování, při kterých by bylo možnost se těmto škodám vyhnout.
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Tyto postupy byly během přípravy záměru zvažovány detailně prověřovány a podle
dostupných podkladů je navržené řešení tím nejšetrnějším z technicky možných řešení.
Ad 11. Požaduji již v této etapě traťovou spojku umožňující bezúvraťovou jízdu mezi
stanicemi Dlouhá Mile a Hostivice.
Zde se jedná o rozšíření uvažovaného záměru mimo rámec, než jak byl navržen. Viz
vypořádání k bodu 1.
Ad Formální chyby.
Uváděné chyby jsou nezbytným průvodním jevem tak rozsáhlého dokumentu, jakým
posuzované oznámení je. V podstatě se jedná o překlepy, které nevedou k významné
dezinformaci čtenáře.
Ad Shrnutí
Stavbu považuji za potřebnou s citelným přínosem spočívajícím ve snížení vlivů dráhy na
okolí oproti současnému stavu, umožnění snížit intenzitu silniční dopravy na území Prahy 6 a
zlepšení dopravního spojení.
- Bez nutnosti vypořádání.
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vyjádření veřejnosti č. 2
16.6.2008
Tisková zpráva MD ČR ze dne 13.6.2008 avizuje v rozporu s obsahem kapitol B.I.5-6
Oznámení možnost realizace projektu v podobě, kdy by na letištní větvi byly v provozu
zřejmě výhradně vlaky nezapojené do systému integrované dopravy.
Proto považuji za potřebné doplnit své vyjádření o požadavek podmínit budoucí kladné
stanovisko dodržením podoby a základních parametrů projektu tak, jak byly předloženy
v Oznámení, s výjimkou odchylek, které vyplynou z požadavků uplatněných v procesu EIA
nebo alespoň v jeho rámci řádně zhodnocených.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Tento požadavek je zakotven přímo v zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění a to v § 4:
„Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí
(1) Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud
změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li
uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posuzování vždy,
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, pokud má být
významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie,
řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny
záměrů podléhají posuzování, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,“
Uvedené odstavce definují, co je předmětem posuzování a jaké změny záměrů se posuzují.
Záměr se posuzuje tak, jak je navržen v oznámení.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí nelze změny záměru předjímat na
základě tiskové zprávy MD ČR a zároveň nelze předjímat jakým způsobem rozhodne orgán
státní správy v případě změny.
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Vyjádření územních samosprávních celků:
Městská část Praha 6
9.7. 2008
Městská část Praha 6 po prostudování Oznámení nepožaduje, aby záměr byl posuzován
podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů a byla vypracována dokumentace dle § 8 citovaného zákona.
Městská část Praha 6 souhlasí s realizací výše uvedeného záměru za splnění následujících
podmínek:
Z hlediska územního rozvoje,
1) základním dokumentem určujícím rozsah a charakter stavby je společná Deklarace
k realizaci modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna s připojením na letiště Ruzyně,
uzavřená zástupci státu, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 6 dne 29.4.2008.
ve smyslu této dohody trváme na:
− realizaci (nové) stanice Dlouhý lán v prostoru Strnadových zahrad
− realizaci modernizace do konce roku 2013 a s jejím zařazením do systému Pražské
integrované dopravy (PID)
− užití pouze pro osobní dopravu s vyloučením tranzitní dopravy, zásadně ne pro dopravu
nákladní
2) pro návrh stanice Hradčanská platí požadavek MČ Praha 6 a předpokládající úpravu
povrchu tak, aby zde bylo možné soutěží dosáhnout standardního náměstí se všemi
městotvornými funkcemi.
3) z hlediska protihlukových opatření je úsek dráhy na území MČ Praha 6 od Dejvic po
Veleslavín v tunelu, úsek Veleslavín - Ruzyně požadujeme řešit s patřičnými protihlukovými
opatřeními. Současný jejich vzhled však tvoří vzhledovou barieru obtížně akceptovatelnou,
zejména „tunel“ navazující na libockou zastávku
− požadujeme zvážit širší použití zídek kryjících podvozky (výšky cca 120 cm) s akustickou
absorbční úpravou vnitřních stěn (v rovných úsecích s možností i střední zídky)
− pro povrchové řešení požadujeme upravit rozsah betonových zdí ve prospěch povrchů
z přírodního kamene, kamenných obkladů a podobně.
− návrh výšky zdí vycházející čistě z akustických požadavků by měl být korigován i
z hlediska potřeb vzhledových a psychologických, z pozice občana ve městě a cestujícího
ve vagonu. Zeď před oknem, jejíž horní hrana „skáče“ ve výhledu cestujícího, není
příjemná.
− území Skladových areálů Ruzyně je připravováno k transformaci na bydlení. V současné
době hledáme formou urbanistické soutěže nejvhodnější charakter, funkční vazby a
regulační zásady pro využití území. Vzhledem k tomu, že návrh vychází ze stávající platné
ÚPD, požadujeme alespoň, aby akustické podmínky a podmínky ŽP nebyly zhoršeny oproti
stávajícímu stavu.
4) pro realizaci požadujeme maximálně využívat prostor koridoru dráhy s minimální zátěží
okolních komunikací na území MČ Praha 6, pokud je nezbytné, tak v koordinaci s dopravou
generovanou realizací Městského okruhu v úseku SAT Trojská včetně souvisejících staveb.
5) pro realizaci tunelových úseků hloubenou metodou požadujeme navrátit původní niveletu
terénu náspů. Jde o historický prvek tělesa druhé nejstarší železnice v kontinentální Evropě.
MČ Praha 6 požaduje zde založit zelený pěší koridor s cyklostezkou a in-line stezkou, které
budou následně doplňovány dalšími druhy, prvky vybavenosti dle potřeby. Z těchto důvodů
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trváme i na návratu původních repasovaných mostů či realizaci nových lávek, odpovídajících
nové funkci zařízení.
6) součástí realizace modernizace železnice je uzel P+R a autobusový terminál ve stanici
Dlouhá Míle. Požadujeme navýšit kapacity těchto zařízení tak, aby odpovídaly reálným
požadavkům automobilové a autobusové dopravy přijíždějící do Prahy v tomto směru.
Navržená kapacita je zcela nedostatečná.
7) pro následné dostavby do původní rostlé blokové struktury zástavby (Špejchar) či využití
nové (Dejvické nádraží) požadujeme vytvořit podmínky pro zakládání v souladu
s urbanistickou studií Hradčanská - Špejchar a regulačními limity zástavby tohoto prostoru,
zpracovanými ÚRM pro HMP.
Z hlediska životního prostředí
Stavba si vyžádá dočasné i trvalé zábory zemědělské půdy. Rozsáhlé trvalé vynětí
zemědělské půdy ze ZPF si vyžádá především novostavba trati u letiště Ruzyně (více než 24
ha). Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou liniovou stavbu a vzhledem
k lokalizaci záměru, lze i takto velký rozsah akceptovat. Upozorňujeme však na nezbytnost
pečlivého provedení skrývky kulturních vrstev půdy.
Do chráněného území přírody stavba významně zasahuje v Královské oboře. Jiné chráněné
území přírody není stavbou dotčeno.
V období výstavby nejvýznamnějšími zdroji znečisťování ovzduší budou skládky sypkých
materiálů a vlastní zemní práce při výstavbě nové železniční trati a zahloubení stanic.
Výstavba tunelové trasy (až po stanici Veleslavín) zatíží hlavní komunikační sít‘ na území
městské části značnými dopravními nároky zejména při odvozu výkopové zeminy (ve
špičkových časech až v počtu 30 - 50 NA/hod. u jednotlivých stavebních dvorů, i když pro
rozhodující objem zeminy a rubaniny bude využita kolejová doprava a také je předpoklad
využití lodní dopravy. Přesto však je nutno vzít v úvahu, že dle dnešních znalostí a při
dodržení předpokládaných harmonogramů některých dopravních staveb tak dojde ke
kumulaci objemné staveništní dopravy, vyvolané nejen výstavbou modernizace trati Praha Kladno, výstavbou metra i intenzívní ražbou tunelů Městského okruhu. Existují možné kolize
i s jinými, na staveništní dopravu a dopravní omezení náročnými stavbami O&S Centrum
Bořislavka, Dostavba Vítězného náměstí, apod.). K dočasnému zvýšení dopravní zátěže
přispěje i náhradní autobusová doprava za železnici (stavba proběhne za úplné výluky
dráhy). Veškerý odvoz hmot musí být důsledně veden ve směru „ven“ z města. Při
předpokládaném, omezení průjezdnosti radiály M.Horákové - Patočkova (výstavba MO)
dojde k zásahům do plynulosti provozu i u další radiály - Evropské třídy. Proto považujeme
za nezbytné, při znalosti aktuálního stavu na jednotlivých stavbách, usměrňovat staveništní
dopravu a dopravní omezení na hlavních komunikacích tak, aby nedocházelo k neúměrným
dopravním kolapsům a jimi vyvolaným negativním dopadům na životní prostředí lokality
(zvýšené emise výfukových zplodin u pomalu jedoucích kolon).
V rámci Oznámení bylo stanoveno zaměření obsahu a rozsahu posuzování záměru a
vytipovány rozhodující složky prostředí a to především posouzení kvality ovzduší, hlukové
zátěže, analýza zdravotních a biologických rizik, posouzení vlivu na přírodu a dalších
aspektů, např. nakládání s odpady, zábory zemědělské a lesní půdy. Stavbou budou dotčeny
prvky územního systému ekologické stability.
V období výstavby budou kromě výkopové zeminy vznikat i další druhy odpadů a to i
nebezpečných odpadů. Jedná se především o kontaminovaná štěrková lože i stavební sut‘
z demolic. Předpokládaný celkový objem výkopů a výrubů je téměř 3,5 miliónů m3 . Odbor
dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 proto požaduje, aby byla v maximální možné
míře využita pro odvoz železniční doprava v kombinaci s dopravou lodní. Výruby a výkopy ze
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stavenišť na okraji Prahy budou odváženy nejkratší cestou kapacitními komunikacemi na
dálniční síť.
Upozorňujeme, že zvláštní režim je též nutno dodržet při likvidaci železničních pražců či
štěrkového lože z výhybek. Pro recyklaci štěrku, který nebyl kontaminován, bude využito
mobilní recyklační zařízení.
Z hlediska vlivu na životní prostředí jsou v tomto území určujícími faktory hluk a čistota
ovzduší. Modernizovaná trať bude dvojkolejná a bude vedena částečně v tunelech.
V úsecích vedených v tunelech nebude v době provozu okolní zástavba negativně ovlivněna
provozem na trati. U ostatních území podél trati, především lokalit s obytnou zástavbou
městského typu byla hluková situace prověřena akustickou studií. V akustické studii je
zkonstatováno, že v současné době je hlukem z železniční dopravy ovlivněna veškerá
zástavba podél trati a že po zprovoznění záměru s realizací navržených protihlukových
opatření dojde ke snížení obtěžování obyvatelstva hlukem i v místech, kde je trať vedena
povrchově. Jedná se především o výstavby protihlukových stěn, zakrytí nástupišť atd.
Prioritou MČ je prosadit dostatečnou protihlukovou ochranu obyvatelů tak, aby byly
minimálně dodrženy hygienické limity(v denní době 55-60 dB, v noční době 50-55 dB).
Požadujeme proto realizaci všech navržených protihlukových opatřeních uvedených
v Oznámení a především v dalších stupních PD zpracovat podrobnou akustickou studii pro
jednotlivé oblasti, včetně eventuelního doplnění protihlukové ochrany. Po zahájení provozu
provést kontrolní měření její účinnosti. Na některých staveništích dojde k překračování
hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti. Bude proto nutné ověřit možnosti ochrany
vnitřních prostorů u přilehlých obytných i administrativních objektů. Požadujeme realizovat
veškerá protihluková opatření, které jsou uvedeny v akustické studii.
Zásahem do území bude také vykácení většího počtu vzrostlých dřevin a keřových skupin.
V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován podrobný dendrologický posudek
s vyhodnocením a oceněním kácených dřevin a především vypracovat vhodný návrh
znovuozelenění po dokončení stavby, včetně komplexního projektu sadových úprav celého
řešeného území. Především požadujeme opětovné posouzení nutnosti kácení všech
navržených dřevin, především v oblasti Liboce.
S realizací záměru lze souhlasit za splnění následujících podmínek:
A) Stavební činnost bude prováděna pouze v denní době (7,00 - 21,00 hod.), přičemž hlučné
práce provádět v době od 8,00-17,00 hod.
B) Pro zařízení stavenišť budou přednostně využity drážní pozemky, staveniště budou
umístěna v dostatečné vzdálenosti od břehové hrany toků . Prioritně budou využity zpevněné
plochy.
C) Po ukončení stavby budou veškeré plochy stavenišť zrekultivovány a v maximální míře
osázeny zelení. Požadujeme vypracovat komplexní projekt sadových úprav celého řešeného
území, kácená zeleň bude plně nahrazena. Nové výsadby v prostoru nové trati do ŽST
Letiště Ruzyně přesadit. V dalším stupni PD předložit komplexně zpracovaný projekt
sadových úprav pro lokalitu Dlouhá Míle.
D) Zpracovat zásady organizace výstavby tak, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování
především přilehlé obytné zástavby hlukem a emisemi, využívat stavební mechanismy,
které v co nejmenší míře budou zhoršovat akustickou situaci a překračování hygienických
limitů, hlučná stacionární zařízení zastiňovat mobilními protihlukovými stěnami. Po dobu
výstavby udržovat všechny stavební a dopravní mechanismy v dobrém technickém stavu,
technicky eliminovat sekundární prašnost, zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu
nezbytně nutném.

104

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

E) Z důvodu snížení prašnosti provádět při pracích pravidelná kropení. Zajišťovat řádnou
údržbu a sjízdnost všech využívaných přístupových cest ke staveništím a zajistit čistění
vozidel před výjezdem ze staveniště
F) V zájmu snížení ekologických dopadů na Městskou část Praha 6 při odvozu vytěžené
zeminy požadujeme ve stavebním řízení předjednání přepravních tras i s ohledem na
zvolené deponie. Přebytečný materiál ze stavební činnosti bude ihned odvážen a likvidován.
Při přepravě sypkých materiálů využívat kontejnery nebo zaplachtovaná vozidla.
G) Provedená skrytá ornice bude využita při konečných úpravách. Ornice bude skryta
samostatně, mimo ostatní výkopový materiál.
H) Z hlediska režimu podzemních vod v celém období výstavby provádět monitoring
hydrogeologických poměrů.
I) Plochy zemědělského půdního fondu i lesního půdního fondu, které budou dočasně
vyjmuty, budou uvedeny do původního stavu, včetně technické a biologické rekultivace a
osazení dřevin.
J) Zajistit koordinaci s dalšími významnými stavbami, které v tomto území budou realizovány,
především s výstavbou prodloužení Metra A a staveb Městského okruhu
Dále požadujeme splnění všech doporučení uvedených v kapitole D.IV - Opatření k prevenci,
vyloučení snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí.
Městská část Praha 6 po prostudování Oznámení záměru při splnění výše uvedených
požadavků považuje za možné aby oznámení nahradilo dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí v další fázi procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zák. č. 93/2004 Sb.
Toto vyjádření nenahrazuje stanovisko Městské části Praha 6 k územnímu řízení.
Bc. Jan Záruba
radní MČ Praha 6

Městská část Praha 6
Rada městské části
Usnesení
ze dne 07.07.2008
Rada městské části
Souhlasí
1. s realizaci záměru dle předložené dokumentace za splnění níže uvedených podmínek a
podmínek uvedených ve Vyjádřeni Městské části Praha 6 k oznámeni záměru „Modernizace
trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I, etapa“, které je nedílnou součástí
usnesení
− realizace stanice Dlouhý lán
− modernizace do roku 2013
− zařazení do Pražské integrované dopravy (PID)
− vyloučení tranzitní a nákladní dopravy
− realizace standardního náměstí Špejchar
− úpravy protihlukového opatření tunelu, vážícího na zastávku Liboc
− zvážení použití protihlukových zídek s akustickou úpravou ve větším rozsahu

105

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

− úpravy materiálového řešení povrchu betonových zdí
− doložení výšek, zvolených materiálů a estetického vzhledu použitých protihlukových zdí
− respektování záměru transformace skladových areálů Ruzyně
− zabezpečení dostatečné kapacity autobusového terminálu a P + R při stanici Dlouhá Míle
− maximálního využití železničního koridoru pro staveništní dopravu
− navrácení historické nivelety se založením zeleného pěšího koridoru
− vytvoření podmínek pro založení regulovaných nadzemních objektů v prostoru Špejchar Hradčanská
− zapracování podmínek životního prostředí pro realizaci obsažených v části životního
prostředí
2. se zněním Vyjádření Městské části Praha 6 k oznámení záměru „Modernizace trati Praha
- Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa“

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad 1)
Realizace stanice Dlouhý lán nebyla součástí posuzovaného návrhu záměru, a proto je tento
požadavek adresován oznamovateli.
Dle vyjádření oznamovatele byl prověřen návrh doplnění nové železniční zastávky, umístěné
cca 1,1 km před současnou stanici Praha Veleslavín, v hloubeném úseku vycházejícím ze
stanice Praha Dejvice. Z hlediska dopravního zatížení bude mít vysoký přebytek kapacity.
Stanice v přímém úseku s hloubkou až 17 metrů pod stávající úrovní trati je navržena s
bočními nástupišti délky 170 m, s podzemním vestibulem nad úrovní nástupiště. Je umístěna
v limitním sklonu pro zastávky a vyvolává zhoršení následných sklonových poměrů až na
hodnotu 30 ‰. Z toho plynou dopady do návazných konstrukcí – následný tunelový úsek
bude klasicky ražený a bude nutno najít novou polohu pro navrhovanou strojovnu hlavního
větrání.
Pokud bude stanice Dlouhý lán dodatečně doplněna do záměru, pak bude nutno postupovat
podle zák. č. 100/2001 Sb., v platném znění – tj. bude muset být rozhodnuto, zda „má být
významně zvýšena kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění technologie, řízení
provozu nebo způsob užívání záměru“ (§4, odst1, písm.b). Příslušný úřad potom musí
rozhodnout, zda se jedná o změnu naplňující dikci zákona a zda je nutno posoudit pouze
prostor změny nebo celý záměr. Závěr příslušného úřadu nelze předjímat.
V kapitole B.I.7. oznámení se uvádí předpokládaný termín dokončení stavby 2012.
Dle oznámení bude modernizovaná trať součástí PID nebo bude provozována tarify MHD.
Dále oznámení konstatuje, že trať bude po modernizaci sloužit výhradně osobní dopravě,
spoje budou v převážné většině začleněny do systému Pražské integrované dopravy.
Výjimku tvoří zachování vlečkových provozů v žst. Praha Ruzyně a dočasně v žst. Praha
Bubny. V traťovém úseku žst. Praha Bubny/Vltavská – Praha Ruzyně nákladní vlaky
provozovány nebudou, stejně jako na nové traťové větvi na letiště Ruzyně.
Ad 2)
Zde se jedná opět o požadavek přímo na oznamovatele dotýkající se vlivů na životní
prostředí okrajově, snad jen v oblasti vlivů na krajinu a krajinný ráz. Oznamovatelem byly
dodány vizualizace, které jsou v souladu se zásadami ochrany krajiny a krajinného rázu.
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Ad 3)
Uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Do technické dokumentace záměru zapracovat následující požadavky:
− zvážit širší použití zídek kryjících podvozky (výšky cca 120 cm) s akustickou
absorbční úpravou vnitřních stěn (v rovných úsecích s možností i střední zídky)
− pro povrchové řešení upravit rozsah betonových zdí ve prospěch povrchů
z přírodního kamene, kamenných obkladů a podobně
− návrh výšky zdí vycházející čistě z akustických požadavků korigovat i z hlediska
potřeb vzhledových a psychologických
− v území Skladových areálů Ruzyně realizovat záměr tak, aby akustické podmínky a
podmínky ŽP nebyly zhoršeny oproti stávajícímu stavu.
Ad 4)
K tomuto bodu je uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Pro staveništní dopravu maximálně využívat prostor koridoru dráhy s minimální zátěží
okolních komunikací, pokud je nezbytné, tak v koordinaci s dopravou generovanou
realizací Městského okruhu v úseku SAT Trojská včetně souvisejících staveb.
Ad 5)
K tomuto bodu je uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Po realizaci tunelových úseků hloubenou metodou vhodně upravit nový terén dle
technických možností (např. zelený pěší koridor s cyklostezkou a in-line stezkou,
původní repasované mosty, nové lávky).
Ad 6)
K tomuto bodu je uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Zvážit změny kapacit uzlu P+R a autobusového terminálu ve stanici Dlouhá Míle tak,
aby odpovídaly reálným požadavkům automobilové a autobusové dopravy přijíždějící
do Prahy.
Ad 7)
K tomuto bodu je uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
Detailní návrh záměru v prostoru Hradčanská- Špejchar řešit v souladu
s urbanistickou studií Hradčanská- Špejchar a regulačními limity zástavby tohoto
prostoru.
K připomínkám z hlediska životního prostředí se stanovují následující podmínky:
Veškerý odvoz hmot musí být důsledně veden ve směru „ven“ z města. usměrňovat
staveništní dopravu a dopravní omezení na hlavních komunikacích tak, aby
nedocházelo k neúměrným dopravním kolapsům a jimi vyvolaným negativním
dopadům na životní prostředí lokality. V maximální možné míře bude využita pro
odvoz železniční doprava v kombinaci s dopravou lodní. Výruby a výkopy ze stavenišť
na okraji Prahy budou odváženy nejkratší cestou kapacitními komunikacemi na
dálniční síť.
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Z hlediska režimu podzemních vod v celém období výstavby provádět monitoring
hydrogeologických poměrů.
Plochy zemědělského půdního fondu i PUPFL, které budou dočasně vyjmuty, budou
uvedeny do původního stavu, včetně technické a biologické rekultivace a osazení
dřevin.
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Městská část Praha 7
17.06.2008
Rada Městské části Praha 7 po projednání
Konstatuje,
že záměr „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa“ bude
mít vliv na kvalitu ovzduší, na přírodní památku Královskou oboru a na hlukovou zátěž na
území Prahy 7,
že oznámení může nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí v další fázi
procesu posuzování.
Požaduje, aby záměr „Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I.
etapa“ postoupil do další etapy a byl posuzován z hlediska vlivu na ovzduší v době výstavby
a dále z hlediska vlivu na zatížení hlukem na základě zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů
Marek Ječmének
starosta Městské části Praha 7
MUDr. Tomáš Kaštovský
zástupce starosty Městské části Praha 7

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto bodu je uložena podmínka do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
V rámci další přípravy záměru řešit opatření ke snížení vlivů na ovzduší během
výstavby v lokalitách poblíž obytné zástavby na základě znalostí POV a konkrétních
stavebních technologií a strojů.
Co se týká vlivů hluku, pak již v rámci oznámení byl stanoven systém podmínek pro
maximální snížení vlivů hluku. Tyto podmínky jsou součástí návrhu stanoviska příslušného
úřadu.
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Městská část Praha 17
16.6.2008
Rada
souhlasí bez připomínek
souhlasí, aby oznámení nahradilo dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí v další
fázi procesu posuzování.
Antonín Kopecký
zástupce starosty
Bc. Bořek Černovský
zástupce starosty

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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Hlavní město Praha
17.7.2008
Z hlediska urbanistické koncepce se jako problematický jeví hloubený úsek mezi
Střešovicemi a Vokovicemi (Starodejvická - Veleslavínské nádraží), neboť navrženým
časovým režimem prací od 7:00 do 21:00 hod. denně bude realizací stavby výrazně
obtěžována blízká obytná zástavba.
Při prezentaci nové možnosti modernizace arch. Kyllarem v roce 2007na Útvaru rozvoje hl.
m. Prahy, bylo řečeno, že celý úsek od nádraží Dejvice po nádraží Veleslavín bude ražený.
Z akustického hlediska a z hlediska ochrany ovzduší bez připomínek.
Z hlediska městské zelené máme následující připomínky:
V předloženém oznámení postrádáme zpracování vazby záměru na VRÚ v prostoru nádraží
Bubny. V prodlouženi ul. Veletržní ÚPn uvažuje s průnikem plochy ZM až k parkové úpravě
ve VRÚ. Vzhledem k zachování nepřetržitosti celoměstského systému zeleně se jedná o
zachování významného propojení ploch.
S realizací záměru dojde k velikému zásahu do porostů dřevin, ať již v prostoru Královské
obory nebo při realizaci zdvojení tratě, odstraněním porostů, které vznikly většinou z náletů
dřevin na drážních pozemcích. V přílohách oznámení není zpracováno komplexní
dendrologické hodnocení a nelze se tedy k němu vyjádřit.
V příloze oznámení - svazek 3 - biologická příloha je připojená dendrologická revize pro
stavební část v km 1,240 - 3,050 km, při které bylo vyhodnoceno 52 ks stromů a keřových
porostů. Ke svazku je připojena Technická zpráva dendrologického průzkumu a finančního
ohodnocení zeleně pro 12 lokalit, na kterých bylo dendrologické hodnocení provedeno.
Dendrologické hodnocení musí být provedeno pro celý záměr. V tomto smyslu je třeba trvat
na klasickém zpracování posudku odstraňovaných dřevin. V oznámení jsou navrhovány jisté
postupy pro zachování nejhodnotnějších dřevin - zejména dendrologicky zajímavých dřevin
z prostoru Královské obory. Rozsah kácení v celém průběhu trasy bude možné označit za
významnou ekologickou újmu pro celý prostor záměru. Tuto skutečnost předložené
oznámení pouze komentuje, ale nezhodnocuje význam pro navazující území. Odstraňování
dřevin je sice vyhodnoceno v oznámení jako nepříznivý vliv, avšak jako méně významný.
S tímto názorem se neztotožňujeme.
Absence části „Sadové úpravy“ v oznámení nedává možnost posoudit, zda náhrada bude
odpovídající úbytku.
Z oznámení ještě není patrné umístění prvků vzduchotechniky, které se promítnou na
povrchu. Na tuto skutečnost se rovněž nereaguje. Lze hodnotit velmi kladně požadavek na
umístění stavebního dvora mimo prostor Královské obory. Tento požadavek by měl platit
v celém průběhu trasy. Zásadně tedy stavební dvory umisťovat mimo plochy zeleně (např.
stavební dvůr u přechodu ul. Libocká a Litovická, u Libockého rybníka ap).
V části D.IV. Charakteristika opatření.k prevenci, vyloučení, snížení popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na ŽP lze podpořit a souhlasit s navrhovanými opatřeními pro realizaci
záměru.
V příloze oznámení - svazek 2 zvažuje se možnosti variantního řešení železničního spojení
Praha - Letiště Praha Ruzyně - Kladno: variantami „Semmering (22,8 km), Buštěhradská
(18,2 km), Rudenská (27,61 km), Holešovice (23,6 km). Součástí je i spojení Masarykova a
hlavního nádraží. Každá z variant má své kladné, ale i záporné stránky dopadu na území
města. Z hlediska snížení rozsahu kácení zeleně se jeví zajímavými trasy Holešovice a
Buštěhradská.
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Z hlediska ochrany přírody a krajiny vstupuje navržená modernizace železniční trati do
kontaktu s několika limity ochrany přírody a krajiny. V prostoru Stromovky prochází přírodní
památkou Královská obora a zároveň vede v těsném sousedství funkčního nadregionálního
biokoridoru územního systému ekologické stability (ÚSES). Územní střet mezi rozšiřovanou
tratí a ÚSES je zde obtížné posoudit, jelikož v předloženém oznámení chybí soutisk záměru
s platným ÚPn hl. m. Prahy včetně ÚSES. Pravděpodobně však bude případný přesah do
biokoridoru minimální šíře a mimo podrobnost ÚPn (není tedy zobrazitelný v jeho měřítku).
K podobnému kontaktu s funkčním lokálním biokoridorem ÚSES dochází v úseku podél
hráze Libockého rybníka. Také zde zřejmě řešení není z hlediska souladu s ÚPn kolizní. Je
však nezbytné zvolit takovou technickou podobu, která omezí zásahy do porostů na
nezbytné minimum a umožní bezkolizní křížení s biokoridorem na Šárecko-Litovickém
potoce.
Cca mezi kilometry 11,930 a 12,020 ve staničení směrem od Bubnů k letišti Ruzyně trasa
navržené železnice (a doprovodná komunikace) křižuje nefunkční (navržený) úsek
nadregionálního biokoridoru USES. Stopa trati se zde odchyluje minimálně o 50 m od vedení
v platném ÚPn, takže je s tímto dokumentem v rozporu. Zároveň v oznámení postrádáme
podélný profil či jiný podobný dokument, z kterého by bylo zřejmé, zda se uvažuje s křížením
mimoúrovňovým tak, aby trať netvořila prostorovou bariéru v území a aby zůstalo vedení
biokoridoru fyzicky kontinuální. Je nutno vytvořit hloubený tunel s délkou překrytí
odpovídající šíři biokoridoru.
Přestože se jedná o liniovou stavbu, vzhledem ke své délce je spojena s masivním zásahem
do stávající vegetace. V dendrologickém průzkumu, z ledna roku 2008, je evidováno 558
položek dřevin (většinou stromů) v úhrnné hodnotě více než 30 mil. Kč. Z předloženého
oznámení není zcela jasné, zda bude nutno všechny inventarizované dřeviny likvidovat - ve
větší míře jde spíše o jedince průměrné či mírně nadprůměrné sadovnické hodnoty, avšak
na dvou místech se trať dotýká sadovnicky výrazně nadprůměrných dřevin.
V první řadě jde o oblast zdvoukolejňovaného tunelu na jižním okraji Stromovky (lokalita č. 1
dendrologických průzkumů), kde má být odstraněna skupina nadprůměrně vzrostlých jasanů
a javorů domácích i introdukovaných taxonů. Těžko vyčíslitelná dendrologická a společenská
hodnota javorů kapadockých (Acer cappadocicum) je konstatována též v textu nazvaném
„Dendrologická revize stanovení ceny dřevin rostoucích mimo les“, jako součásti přílohy č. 7
(Biologická příloha) a nekompenzovatelnost zásahu na hranici akceptovatelnosti uvádí i
souhrnná zpráva oznámení na stranách 280 - 281. V dokumentaci ElA z roku 2002 bylo
představeno řešení s paralelním tunelem, které umožnilo zachovat nejhodnotnější stromy
v tomto prostoru, a proto doporučujeme návrat k němu.
Druhá velmi významná skupina dřevin se nachází východně od křížení trati s ulicí Libockou
(lokalita č. 8). Z nich vynikají dvě lípy č. 309 a 310, jasan č. 311, javor mléč č. 319 a jírovce
č. 324 - 326 o průměrech blížících se hodnotě 100 cm ve výčetní výšce. Také zde
považujeme za nezbytné volit řešení respektující zmíněný soubor stromů.
V ostatních úsecích doporučujeme zachování podle průzkumů nejcennějších dřevin řešit na
základě postupného upřesňování technického provedení trati.
Předložené oznámení ukazuje, že záměrem nebudou nijak poškozeny významné krajinné
prvky ze zákona, ani nedojde k významnému narušení dochovaného rázu krajiny.
Předpokládá se doplnění sadových úprav, jejichž součástí by logicky měly být i kompenzace
výše uvedených zásahů do stávající vegetace. Doporučujeme v rámci tohoto procesu založit
chybějící prvky ÚSES v okolí stavby a vedle toho výsadby směřovat k lepšímu začlenění trati
do volné krajiny i městského prostředí.
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Podmínky pro minimalizaci dopadů stavby na životní prostředí, stanovené v oznámení,
považujeme za správné. Z velkého množství vyjímáme požadavky na striktní vyloučení
prostoru Stromovky při umísťování zařízení staveniště (ZS) a redukci ZS L 11, resp.
stavebního dvora L 12 na nekvalitní plochy bez vzrostlé vegetace.
Obligátní podmínkou pro realizaci záměru je také určení podmínek umožňujících udělit
výjimku pro zásah do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů. Významné zejména
bude zachování (či znovuvytvoření) prostředí pro rozmnožování všech zjištěných druhů
obojživelníků (vytvoření prostoru akumulace vod) a plazů, v případě ptáků vesměs postačí
posun prací (především mýcení zeleně) mimo hnízdní období.
Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se předmětná stavba dotýká následujících
katastrálních území: Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Střešovice, Hradčany, Vokovice,
Veleslavín, Břevnov, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina a Ruzyně. Realizace si vyžádá
dočasný (19,13 ha) i trvalý zábor ZPF o velikostí 24,3 ha půdy, převážně mimo současně
zastavěné území, situace záborů je součástí přílohy č. 2 oznámení. Rozhodující nároky na
ZPF budou vznikat především v trase nově budované části železniční tratí od žst. Ruzyně
k letišti Praha Ruzyně. Zemědělská půda je zde zastoupena černozemí typickou s kódem
BPEJ 2.01.00 a 2.01.10, a 2.10.10., třída ochrany I. a II.
V rámci vyhodnocení tohoto vlivu na zábor ZPF lze konstatovat, že v úseku stávající trati lze
tento vliv označit z hlediska velikostí za malý, z hlediska významnosti za méně významný.
V nově budovaném úseku je záměr realizován převážně na půdách v třídě ochrany I. a II.
Z hlediska velikostí vlivu lze tento zábor označit za velký a významný. Z hlediska ochrany
ZPF existuje možnost vynětí pro tento záměr i pro pozemky v třídě ochrany I, neboť se jedná
o zábor související s liniovou stavbou zásadního významu. Podrobný záborový elaborát
k odnětí ze ZPF pro celý posuzovaný úsek bude zpracován v dalším stupni projektové
dokumentace.
Z geologického hlediska a z hlediska hospodaření s odpady nemáme k posuzovanému
oznámení připomínky.
Z dopravního hlediska máme k předloženému oznámení tyto připomínky:
Na prostor Buben se v současné době zpracovává návrh nové zástavby tohoto rozvojového
území. Vzhledem k tomu, že součástí návrhu budoucí nové zástavby budou i významné
úpravy komunikační sítě včetně ul. Bubenské, která bude modernizovanou trať Praha Kladno i Praha - Kralupy nad Vltavou mimoúrovňově křížit, je nutné návrh jednotlivých
objektů stavby „Modernizace trati Praha-Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I.etapa“
s celkovým řešením nové zástavby Buben koordinovat. (Rozmístění mostních pilířů, řešení
stavby ve vazbě na Negreliho viadukt atd. bude třeba upřesnit a koordinovat s výsledným
budoucím uspořádání nové zástavby, komunikační sítě území apod.) Úpravy
přednádražního prostoru u žst. Praha - Bubny je třeba minimalizovat vzhledem k tomu, že
budoucí využití území dozná zásadních změn.
V úseku mezi žst. Praha - Dejvice a ul. Svatovítskou je podél trati navržena 6 m široká
komunikace. Návrhové parametry této komunikace, která je souběžná s ul. Václavkovou, je
třeba zdůvodnit. Doporučujeme prověřit možnost jejího úspornějšího šířkového uspořádání
Navržené uspořádání přestupních prostorů žst. Praha - Dejvice je třeba doložit kapacitním
posouzením.
U Prašného mostu je v koordinační situaci vyjádřen zákres komunikačních staveb, který je
kombinací více variant a není proto dostatečně přehledný. V další fázi proto doporučujeme
vyjádřit výsledné řešení, případně varianty graficky rozlišit.
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V prostoru navrhované železniční stanice Praha - Veleslavín je třeba v další fázi detailně
koordinovat posuzovanou stavbu s připravovaným prodloužením trasy A metra tak, aby
investiční náročnost výsledné přestupní stanice Veleslavín byla co nejmenší.
Podjezd pod železniční tratí Praha - Kladno západně od navrhované zastávky Praha - Liboc
(cca v km 9,55) doporučujeme z hlediska šířkového uspořádání navrhnout tak, aby při
vyhovující šířce vozovky byla šířka chodníků v podjezdu alespoň 3 m.
Jedním z principů předloženého návrhu železniční stanice Praha - Ruzyně je řešení
přestupních vazeb pomocí schodiště mezi nástupištěm železniční stanice a zastávkami
autobusových linek v ul. Drnovské v prostoru podjezdu. Tento princip považujeme za
problematický s poukazem na malou přehlednost prostorů pro pěší v podjezdu a tím i
zvýšená bezpečnostní rizika pro chodce v důsledku odlehlosti lokality od okolní zástavby.
V současné době se v souvislosti s pracemi na konceptu nového ÚPn prověřuje možnost
zajištění výhledové nabídky přestupní vazby v relaci železnice-tramvaj u žst. Praha-Ruzyně.
Budoucí využití území při žst. Praha-Ruzyně bude mít rovněž vliv i na polohu navrhované
komunikace (přeložky polní cesty) z ul. Drnovské k portálu tunelu u Pražského (silničního)
okruhu. Doporučujeme proto v rámci navazující projekční přípravy projednat nové
skutečnosti týkající se území přilehlého k železniční stanici Praha-Ruzyně s URM.
U přestupního terminálu Dlouhá míle je navržen velký rozsah zpevněných ploch. V další fázi
doporučujeme proto při řešení dané lokality výraznějším způsobem dbát na kvalitu prostředí,
prověřit možností snížení rozsahu povrchových zpevněných ploch u záchytného parkoviště
ve prospěch výraznějšího uplatnění zeleně při zachování požadované kapacity. U navržené
okružní křižovatky na nových:komunikacích u jižního okraje železniční zastávky Dlouhá míle
je třeba předpokládat, že do této křižovatky bude napojeno výhledové komunikační propojení
mezi přestupním terminálem Dlouhá míle a mimoúrovňovou křižovatkou na rychlostní
komunikaci R6 u Hostivic.
Navržené uspořádání ul. K letišti u mimoúrovňového křížení se železniční tratí by mělo
zohlednit předpoklad možného výhledového prodloužení tramvajové trati k terminálu JIH
letiště Ruzyně.
S ohledem na náročnost a rozsah stavby se k technickému řešení na úrovni posuzování
vlivů stavby na životní prostředí detailněji nevyjadřujeme, komplexní stanovisko
k technickému řešení stavby je předmětem vyjádření k DUR.
Z formálního hlediska v zájmu vyšší přehlednosti doporučujeme graficky výraznějším
způsobem rozlišit tunelové úseky stavby od úseků povrchových.
Z hlediska zásobování vodou doporučujeme respektovat nadřazené vodovodní řady, které
kříží upravovanou (modernizovanou) trasu trati.
Z hlediska odkanalizování bez připomínek.
Z hlediska vodních toků požadujeme při řešení modernizace trati Praha-Kladno respektovat
stávající vodní toky Vltavu, Litovicko - Šárecký a Kopaninský potok včetně jejich záplavových
území. Z hlediska stávajícího stavu resp. případných rizik znečištění je v oznámení za
významně rizikové místo označen přechod železniční trati přes Kopaninský potok. Z hlediska
ostatních kontaktů stavby s vodotečemi lze formulovanými podmínkami riziko znečištění
významně eliminovat.
Z hlediska vodních toků nemáme k posuzovanému oznámení zásadních připomínek za
předpokladu, že ve fázi přípravy stavby budou zajištěna ochranná opatření uvedená v oddílu
D.IV.2.
Z hlediska zásobování elektrickou energií bez připomínek.
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Z hlediska zásobováni teplem je nutno střety s tepelnými rozvody CZT Holešovice a
Veleslavín projednat s provozovatelem Pražskou teplárenskou a.s.
Způsob zásobování teplem jednotlivých železničních stanic není v oznámení řešen, nelze se
tudíž k němu vyjádřit.
Z hlediska zásobování zemním plynem jsou přeložky nadřazených plynovodů DN 300 a DN
500 v oblasti Na Padesátníku navrženy v rozporu s Územním plánem. Střety s plynovými
sítěmi a zařízeními je nutno projednat s provozovatelem zodpovědným za jejich provoz.
Z hlediska nadřazených telekomunikačních sítí sledovaných v platném ÚPn hl. m. Prahy
nemáme k posuzovanému oznámení připomínky.
Dále byla k tomuto vyjádření připojena „Společná deklarace“, kterou uvádíme pro ilustraci:
Společná deklarace k realizaci modernizace železniční tratě z Prahy do Kladna
s připojením na letiště Ruzyně
(výňatek)
Článek III
Všichni zúčastnění akceptují závěry „Posouzení variant železničního spojení Praha –Letiště
Ruzyně – Kladno“ zpracovaného Fakultou dopravní v prosinci 2004, v němž byly posouzeny
4 varianty řešení , a společně deklarujeme, že souhlasíme a jsme připraveni podpořit
modernizační projekt železničního spojení, a to za předpokladu dodržení těchto zásad:
− Modernizovaná železniční trať z Prahy do Kladna bude dvoukolejná, elektrizovaná,
s odbočkou na ruzyňské letiště a povede ve stávající stopě „Buštěhradské dráhy“
s konečnou stanicí v centru Prahy.
− Trať bude modernizována do konce roku 2013 a provoz bude zařazen do Pražské
integrované dopravy (PID).
− Přesný počet zastávek na celé trati bude dořešen dodatečně v závislosti na technickém
řešení celého projektu a finanční náročnosti. Na území MČ Praha 6, na němž se nachází
nejdelší úsek z celkové délky na území HMP, se předpokládají zastávky Dejvice, Dlouhý
Lán, Veleslavín, Dlouhá míle, Liboc a Ruzyně. Na MČ Praha 7 budou zastávky Praha –
Bubny, Výstaviště a příležitostná zastávka Letná.
− V úseku Veleslavín – Stromovka bude trať vedena pod zemí , v úseku Stromovka –
Strojnická bude trať citlivě zakapotována tak, aby hrubě nenarušila vzhled okolí a zároveň
nerušila obyvatele této oblasti
− V prostoru zastávky Dlouhá míle bude vybudován jako podmíněná investice autobusový
terminál a kapacitní záchytné parkoviště P+R s odstavem jízdních kol B+R.
− V prostoru Masarykova nádraží je nezbytné vybudovat jako podmíněnou investici propojení
pohyblivým chodníkem stanici metra Florenc , nového severního vestibulu Masarykova
nádraží a současné odbavovací haly Masarykova nádraží s hlavním nádražím Praha tak,
aby společně tvořily propojený terminál veřejné dopravy „Praha – centrum“ s terminály Jih
(hlavní nádraží Praha) a sever (Masarykovo nádraží).
− Současně je nezbytné zahájit přípravu optimalizace železniční tratě přes Pražský
Semmering s elektrifikací a dálkovým řízením tak, aby byla k dispozici alternativní trasa pro
případ výluk, nehod, pro nákladní dopravu apod.
− Modernizovaná železniční trať nebude sloužit koridorové dopravě a bude navržena pro
rychlost 80 km/hod.
− Výstavba a provozování modernizované železniční tratě bude probíhat s maximální
šetrností k obyvatelům všech dotčených městských částí a obcí s využitím přepravy
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nákladů vlastním tělesem a v souladu a v koordinaci s ostatními stavbami (např. Pražským
okruhem),.
Vnímáme, že modernizovaná železniční trať je východiskem řešení dopravní zátěže
především v Městské části Praha 6, proto je naším záměrem přijmout podmínky
prezentované touto městskou částí, a to následující:
− Výstavba i provoz železniční tratě budou maximálně šetrné vůči obyvatelům oblastí,
kterými bude trať procházet.
− Nadzemní části modernizované železniční tratě, např. oblasti Liboc nebo Ruzyně, budou
zajištěny vhodným protihlukovým zařízením.
− Nadzemní území železniční tratě (nádraží, zastávky, okolí tratě) budou součástí veřejné
zeleně.
− Výstavba modernizované železniční tratě bude koordinována s výstavbou budovaného
městského okruhu
V Praze dne 29. dubna 2008
Ing. Aleš Řebíček
ministr dopravy České republiky
MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
Ing. Petr Bendl
hejtman Středočeského kraje
Mgr. Tomáš Chalupa
starosta Městské části Praha 6
Marek Ječmének
starosta Městské části Praha 7
Ing. Miroslav Bernášek
1. náměstek primátora města Kladna

Stanovisko zpracovatele posudku:
K problematice možného obtěžování blízké obytné zástavby v úseku mezi Střešovicemi a
Vokovicemi (Starodejvická - Veleslavínské nádraží) je možno konstatovat, že první hlukovou
studií pro etapu výstavby běžnými technologiemi je signalizováno možné překročení
hlukových limitů pro stavební práce. Proto je uložena řada podmínek v návrhu stanoviska
příslušného úřadu pro snížení těchto vlivů jak u zdrojů (stroje se sníženou emisí hluku,
mobilní protihlukové stěny, časové omezení prací), tak u příjemců hluku a zároveň je
stanoven postup, jak zajistit soulad s platnou legislativou. Obecně je možno konstatovat, že
vlivy budou obdobné jako u jiných velkých staveb, pouze v tomto případě jsou podrobně
precizovány podmínky pro jejich maximální snížení.
K připomínkám k vlivům na městskou zeleň ukládáme v rámci stanoviska příslušného úřadu:
V dalších stupních přípravy záměru zpracovat dendrologické hodnocení celého
záměru včetně seznamu kácené zeleně. Zároveň do projektu záměru zpracovat
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samostatný projekt vegetačních úprav, který bude řešit nejen ozelenění vlastního
záměru, ale i zachování nepřetržitosti celoměstského systému zeleně a problematiku
náhradních výsadeb včetně následné péče v intencích zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (v souvislosti s realizací záměru).
K problematice umisťování stavebních dvorů se ukládá v rámci stanoviska příslušného úřadu
následující podmínka:
Stavební dvory zásadně umisťovat mimo plochy stávající kvalitní zeleně. V projektu
vegetačních úprav mj. řešit případné ozelenění ploch stavebních dvorů na konci
výstavby.
Co se týče konfliktů s prvky ÚSES, tak v rámci stanoviska příslušného úřadu se ukládá
následující podmínka:
V dalším stupni přípravy záměru doložit bezkolizní průchod prvky ÚSES (zejména
biocentra a biokoridory) a VKP, případné zásahy omezit na nutné minimum, v případě
potřeby řešit kompenzační opatření, založit chybějící prvky ÚSES na pozemcích
dotčených stavbou a vedle toho výsadby směrovat k lepšímu začlenění trati do volné
krajiny i městského prostředí.
Ohledně vlivů na skupinu dřevin v souvislostí se zdvojkoleněním tunelu ve Stromovce lze
konstatovat, že se jedná o nejvýznamnější vliv na mimolesní porosty dřevin v trase celého
záměru.
V minulosti bylo prověřováno několik teoreticky možných technologických řešení. V rámci
podkladů pro předložené oznámení bylo provedeno prověření detailních podmínek
provedení těchto řešení. Ze všech uvažovaných řešení (hloubené, ražené rozšíření
stávajícího tunelu, hloubený, ražený paralelní tunel) se ukázaly problémy s navážkou
v prostoru nadloží stávajícího tunelu, které by vyvolaly nutnost alespoň částečné stabilizace
tohoto nadloží včetně ovlivnění dřevin v tomto prostoru. Jako nejšetrnější se ukázala
technologie hloubeného rozšíření s minimalizací zásahu do okolního prostoru.
Z hlediska zásahu do tohoto prostoru v aktuálním čase lze zcela souhlasit s významným
vlivem na dřeviny konstatovaným v oznámení. Z hlediska delšího časového horizontu a za
předpokladu plného respektování podmínek uvedených v návrhu stanoviska příslušného
úřadu, zejména podmínky obnovy dendrologické sbírky (která by měla být v delším časovém
horizontu stejně obnovována) v prostoru nad tunelem se ovšem tento vliv snižuje a lze jej
považovat za minimálně částečně kompenzovatelný.
Dále zde v rámci oznámení bylo navrženo následující opatření:
V dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt komplexních sadových
úprav území ve Stromovce, dotčeného stavbou a vyvolanými aktivitami, který bude
vycházet především ze zásady rekultivace a osázení všech manipulačních prostorů
v areálu Stromovky listnatými stromy (javor, jasan, dub, lípa).
Tuto opatření doporučujeme konkretizovat a rozšířit následovně:
V dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt komplexních sadových
úprav území dotčeného stavbou a vyvolanými aktivitami ve Stromovce, který bude
vycházet především ze zásady rekultivace a osázení všech manipulačních prostorů
v areálu Stromovky listnatými stromy (javor, jasan, dub, lípa), zvláštní pozornost
věnovat vegetačním úpravám zahloubené trati tak, aby došlo k pohledovému zastínění
a vhodnému začlenění záměru do krajiny, projekt komplexních sadových úprav řešit
v kontextu celého území Stromovky.
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Ke snížení vlivů na velmi významnou skupinu dřevin východně od křížení trati s ulicí
Libockou (lokalita č. 8) je stanovena v návrhu stanoviska příslušného úřadu následující
podmínka:
V rámci prováděcí dokumentace stavby podrobně zaměřit skupinu stromů u viaduktu
Libocká a prověřit, zda detailně navrhované řešení neumožní některé stromy z této
skupiny a v nejbližším okolí zachovat a během stavby i ochránit (platí i pro
navrhované provozní a manipulační plochy pro řešení přemostění Libocká), jedná se
především o dvě lípy č. 309 a 310, jasan č. 311, javor mléč č. 319 a jírovce č. 324 - 326
o průměrech blížících se hodnotě 100 cm ve výčetní výšce.
Další část vyjádření komentuje problematiku řešenou v oznámení. Poměrně rozsáhlé
připomínky k detailnímu řešení záměru z dopravních hledisek se týkají především nutné
koordinace s jinými záměry a vlivů na životní prostředí se týkají pouze okrajově. Tyto
připomínky musí být řešeny v rámci projektu pro územní rozhodnutí.
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Vyjádření dotčených správních úřadů:
Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
19.6.2008
odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy vydává pro účely řízení dle zákona
ke shora uvedené akci vyjádření dotčených orgánů:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu: Ing. Němečková
Nepožadujeme, aby byla stavba dáte projednávána v procesu EIA.
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství: Bc. Šedivý
V případě dotčení lesních pozemků se bude jednat o malé dočasné zábory pro přípojky
inženýrských sítí. K tomuto upozorňujeme, že na str. 82 v kapitole „Dočasný zábor PUPFL“
je chybně uvedeno „pozemek p.č. 3117“, ve skutečnosti se jedná o pozemek parc.č. 3217
k.ú. Břevnov. Rovněž z dokumentace vyplývá, že i na pozemku parc.č. 343/1 k.ú. Veleslavín
bude nepatrný dočasný zábor, což v této kapitole není zmíněno. Dále je i chybně uvedeno
v dokumentaci na str. 273 v kapitole „D.I.5. Vlivy na půdu“, že „Dle projektových podkladů
nedochází k dočasnému záboru ZPF, ani k dočasnému záboru PUPFL“ a na str. 293
v kapitole „Vlivy na lesní porosty“, že „Podle části C oznámení není předpokládaná přímá
interakce tohoto typu. Je dotčeno pouze ochranné pásmo lesního porostu Pod Petřinami“.
Závěrem rovněž upozorňujeme, že v kapitole „Ochranné pásmo lesa“ na str. 84, je zmíněno
pouze ochranné pásmo mezi cca km 8,380 - 8,600, ale je opomenuto „ochranné pásmo“
lesního pozemku parc. č.1289/2 k.ú. Ruzyně cca km 11,5.
Vzhledem k tomu, že dochází pouze k malým dočasným záborům lesních pozemků,
nepožadujeme pokračovat v procesu EIA.
3. Z hlediska nakládání s odpady: Ing. Macura
V kapitole B.III.3 Odpady v tabulce na str. 118 oznámení jsou nepřesně označeny odpady
pořadové číslo 39 a 40. Olověné akumulátory mají uvedeno katalogové číslo 161601. Dle
platného Katalogu odpadů mají číslo 160601. Nikl-kadmiové baterie a akumulátory mají
uvedeno číslo 161602, má být 160602.
Z hlediska zájmů chráněných zákonem o odpadech nepožadujeme další pokračování
v procesu EIA.
4. Z hlediska ochrany ovzduší: Ing. Lipanová
Po prostudování předložených podkladů orgán ochrany ovzduší konstatuje, že provoz
neovlivní stávající stav ovzduší v předmětné lokalitě, a to zejména vzhledem ke skutečnosti,
že provoz na modernizované trati bude realizován elektrickou trakcí a vytápění zastávek
bude s využitím elektrické energie.
Ke znečišťování ovzduší bude docházet v souvislosti s navrhovanou stavbou zejména ve
fázi realizace stavby. Jedná se o vlastni stavební práce, přesuny materiálů a pohyb
staveništních mechanismů. Vlastní stavební práce budou zdrojem především sekundární
prašnosti. Při dodržování výše uvedených navrhovaných opatření bude vliv výstavby na
kvalitu ovzduší malý.
Z hlediska zájmů ochrany ovzduší nemáme k předložené dokumentaci zásadní pňpominky.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Ing. Němečková
Oznámení postihuje všechny významné aspekty sledované z pohledu zákona č.114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a k jeho zpracování nemáme připomínky.
6. Z hlediska myslivosti: Bc. Šedivý
Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme připomínky.
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7. Z hlediska ochrany vod: ing. Kačer
Z hlediska ochrany jakosti povrchových a podzemních vod jsou v oznámení uvedena
doporučení k omezení negativních vlivů. Při dodržení těchto doporučení nepovažujeme vliv
na povrchové a podzemní vody jako významný a nepožadujeme další projednávání záměru
v procesu EIA.
Ing. arch. Jan Winkler
ředitel odboru

Stanovisko zpracovatele posudku:
Chyby v označení pozemků budou opraveny v dalších stupních projektové přípravy záměru.
Bez nutnosti detailního vypořádání.
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Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha
25.6.2008
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném a účinném znění (dále jen „zákon
o odpadech“) máme k předloženému záměru tyto připomínky:
− Str. 118 - v přehledu předpokládaných odpadů vznikajících v období výstavby chybí
kontaminovaná výkopová zemina (kat. č.17 05 03* nebo 17 05 05*), přestože se v textu
vznik tohoto odpadu předpokládá.
− Str. 118 - pokud nebude výkopová zemina využita v rámci stavby, je nutno s jejími přebytky
nakládat jako s odpadem, tj. nelze tento odpad nabízet „k jinému účelu“ tak, jak se uvádí
v oznámení.
− Str. 118 - v oznámení se uvádí, že „....zeminy a výruby se trvale odstraní na definitivní
skládky... do trvalého úložiště... na trvalé skládky zeminy...“ V této souvislosti
upozorňujeme na skutečnost, že i odpady takového charakteru (zejména se jedná o
výkopové zeminy) je nutno předávat výhradně k využiti, příp. odstranění osobě oprávněné
dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, tedy provozovateli zařízeni dle § 14 odst. 1, příp. odst.
2 zákona o odpadech.
− Str. 119 - pokud bude docházet k uvažovanému vyřazení nevyhovujícího kovového
materiálu, kterého se jeho původce zbavuje nebo má úmysl se jej zbavit, bude se již jednat
o odpad a musí být respektována všechna ustanovení zákona o odpadech, tj. nelze jej
odprodávat (jak se uvažuje v oznámení), ale pouze jej předávat přednostně k využití, příp.
odstranění osobě oprávněné dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.
Oddělení ochrany ovzduší:
Z hlediska zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nemáme
k přiložené dokumentaci připomínky.
Oddělení ochrany lesa:
Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, a zákona č. 282/1991 Sb., o České inspekci
životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, nemáme k přiložené dokumentaci
připomínky.
Oddělení ochrany vod:
Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění nemáme
k předložené dokumentaci závažné připomínky.
Upozorňujeme, že zásobováni pitnou vodou z městského vodovodního řadu je nutné
projednat s vlastníkem a provozovatelem vodovodní sítě.
Vzniklé odpadní splaškové a rovněž předčištěné vody z tunelů budou odvedeny do stávající
jednotné kanalizace. Toto je nutné projednat s vlastníkem a provozovatelem kanalizace.
Bude-li konečným recipientem splaškových vod ÚČOV, ČIŽP požaduje zhodnotit vliv nárůstu
objemu odpadních vod na funkci ÚČOV, která byla budována v 60. letech a má provozní i
technické problémy, a z toho vyplývající následné ovlivnění povrchových vod.
Dešťové vody na žst. Dlouhá Míle budou systémem retenčních nádrží s předčišťovacím
zařízením a odlučovači lehkých kapalin a systémem svodných řadů odvedeny do Jivinské
nádrže s pokračováním do Litovického potoka. Povolená množství vypouštěných vod
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v avizované kvalitě do 0,5 mg NEL/I budou stanovena správcem Jivinské nádrže - Lesy hl.
m. Prahy.
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění máme
k předložené dokumentaci následující připomínky.
Vzhledem k tomu, že je v dokumentaci uvedena nutnost kácení dřevin rostoucích mimo les,
upozorňujeme, že ke kácení těchto dřevin je podle zákona č. 114/1992 Sb. třeba povolení
vydané příslušnými orgány ochrany přírody. Dále z pohledu zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, v platném znění žádáme o kompenzaci ekologické újmy, která
bude řešena v procesu stavebního povolení společně s eventuálním kácením dřevin
rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, včetně následné péče. A žádáme o zaslání
dokumentů týkajících se konkretizace náhrady této ekologické újmy, včetně v dokumentaci
uvedených kompenzačních opatřeních nad rámec legislativy, k nahlédnutí a následnému
připomínkování.
Dále je na straně 170 uvedeno, že je nutné hledat projektové řešení, které tyto silné stromy
výrazněji neohrozí. Toto projektové řešení požadujeme předložit k nahlédnutí a případnému
připomínkování. Dále požadujeme řešení, které respektuje co největší možné množství
stromů ve stávajícím stavu. Dále je v dokumentaci uvedena nutnost překonání
Kopaninského potoka a dalších vodních toků. Zde upozorňujeme, že vodní toky a jejich
údolní nivy jsou, dle zákona č. 114/1992 Sb., významnými krajinnými prvky a k zásahu do
nich je třeba povolení vydané příslušnými orgány ochrany přírody, kde budou zabudovány
podmínky těchto zásahů, které minimalizuji negativní vliv těchto zásahů a umožní tak
nepřerušení migračních cest živočichů a šíření rostlin a v nejvyšší možné míře zachování
biotopu pro předmětnou faunu a flóru.
Dále je v předložené dokumentaci zmiňován zásah do přirozeného prostředí volně žijících
ptáků a případně do jejich přirozeného vývoje, vzhledem k možnému hnízdění některých
druhů. To je dle § 5a zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno. Pro umožnění příslušného zásahu
je třeba získat výjimku dle zákona č. 114/1992 Sb. od příslušných orgánů ochrany přírody.
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.
Na straně 178 dokumentace je uveden výskyt ještěrky obecné a nelze vyloučit výskyt
slepýše křehkého, a to v prostorách osluněných náspů trati. Zde uvádíme, že je nutné
zachování biotopu či vytvoření nového adekvátního biotopu pro tyto druhy.
Dále je na straně 179 uveden výskyt zlatohlávka. K tomu uvádíme, že požadujeme
zachování biotopů pro tento druh. Obdobně je na straně 180 uveden výskyt čolka obecného
a skokana zeleného. Požadujeme zachování či vytvoření nových biotopů pro tyto druhy. Na
straně 194 jsou zmíněny druhy užovka obojková a skokan zelený, pro které požadujeme
zachování vhodných biotopů.
Dále, vzhledem k přítomnosti biocenter a biokoridorů v blízkostí záměru, požadujeme
zhodnocení vlivu záměru v širších souvislostech.
Dále upozorňujeme, že biokoridory a biocentra nesmí být záměrem poškozeny a musí být
zachovány v celém rozsahu své funkčnosti. U biokoridorů a biocenter, kterých se záměr
dotkne, žádáme o vypracování návrhu jednotlivých opatření a kompenzaci tak, aby byla
zachována funkčnost těchto prvků ÚSES.
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Závěrem konstatujeme, že dokumentaci považujeme za dobře zpracovanou a výše uvedené
připomínky požadujeme doplnit ve vyšším stupni dokumentace.
Závěr: ČIŽP OI Praha má k předloženému oznámení výše uvedené připomínky z hlediska
odpadového hospodářství, ochrany přírody a upozornění z hlediska ochrany vod a požaduje
jejich zapracováni do dokumentace daného záměru.
RNDr. Miroslav Prokeš
referát integrace
ČIŽP OI Praha

Stanovisko zpracovatele posudku:
K připomínkám oddělení odpadového hospodářství lze konstatovat, že se jedná o významné
upřesnění nutnosti postupovat v souladu s legislativou odpadového hospodářství. Z tohoto
hlediska nepovažujeme za nutné ukládat zvláštní podmínky. Připomínky budou řešeny
v dalších stupních přípravy záměru.
Připomínky oddělení ochrany vod je nutné řešit v rámci projektové dokumentace (jednání
s provozovatelem kanalizace a se správcem Jivínské nádrže).
K připomínce oddělení ochrany přírody ke kácení zeleně se stanovuje následující podmínka
do návrhu stanoviska příslušného úřadu:
V dalších stupních přípravy záměru zpracovat dendrologické hodnocení celého
záměru včetně seznamu kácené zeleně. Zároveň do projektu záměru zpracovat
samostatný projekt vegetačních úprav, který bude řešit nejen ozelenění vlastního
záměru, ale i zachování nepřetržitosti celoměstského systému zeleně a problematiku
náhradních výsadeb včetně následné péče v intencích zákona č. 114/1992 Sb.,
v platném znění (v souvislosti s realizací záměru).
K připomínce k významným krajinným prvkům (VKP) a prvkům ÚSES se stanovuje
následující podmínka:
V dalším stupni přípravy záměru doložit bezkolizní průchod prvky ÚSES (zejména
biocentra a biokoridory) a VKP, případné zásahy omezit na nutné minimum, v případě
potřeby řešit kompenzační opatření, založit chybějící prvky ÚSES na pozemcích
dotčených stavbou a vedle toho výsadby směrovat k lepšímu začlenění trati do volné
krajiny i městského prostředí.
K připomínkám k možnému hnízdění některých druhů ptáků a zásahu do přirozeného
prostředí a přirozeného vývoje některých zvláště chráněných druhů živočichů se stanovuje
následující podmínka:
Nejdéle v rámci dokumentace stavby pro stavební povolení opakovaným zoologickým
průzkumem) prověřit možnosti výskytu vzácných či zvláště chráněných druhů
živočichů a hnízdících ptáků v celém prostoru dotčeném záměrem s důrazem na jarní
a časně letní aspekt rozvoje ekosystémů v následujících prostorech:
o Stromovka
o zahrady a sady mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem
o Libocký rybník včetně břehů a toku až pod zahrady pod mostem, taras
trati u hráze
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o křoviny v pásu železniční tratě podél Evropské
o prostor přechodu údolí Kopaninského potoka
o porosty u letiště
na základě výstupů tohoto průzkumu stanovit rozsah dotčených biotopů a
konkretizovat podmínky pro nakládání s doloženými populacemi zvláště chráněných
nebo regionálně významných druhů živočichů a hnízdících ptáků pro stavební
povolení na uvažovaný záměr včetně případného řešení náhradních biotopů.
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Hygienická stanice hlavního města Prahy
16.6.2008
Lze předpokládat, že akustická situace vyvolaná železniční dopravou v okolí modernizované
trati v úseku Praha Bubeneč - Praha Ruzyně se po realizaci stavby výrazně zlepší.
Z hlediska zájmů ochrany veřejného zdraví je třeba doporučit navržení ochranného
hlukového pásma, které vymezí prostor, na jehož hranici bude dodržen hygienický limit
akustického tlaku v ochranném pásmu dráhy pro denní i noční dobu (v LAeq 60/55 dB), a za
ochranným pásmem (v LAeq 55/50 dB) a to vč. jeho režimu, návrhu opatření na ochranu
chráněných objektů před hlukem. Hlukové pásmo musí být vyhlášeno současně s vydáním
územního rozhodnutí.
Návrh na vydání rozhodnutí o ochranném hlukovém pásmu musí být projednán s HS HMP.
Opatření, která vyplynou z vyhlášení ochranného pásma musí být zahrnuta do projektu.
Ing. Jiří Kneidl
vedoucí referent pro státní správu

Stanovisko zpracovatele posudku:
V rámci zpracování oznámení EIA byla zpracována hluková studie a byly stanoveny
podmínky pro plnění výše uvedených limitů, které vyplývají z platné legislativy (nařízení
vlády 148/2006 Sb.). Tyto podmínky se stanou součástí podmínek územního rozhodnutí,
součástí podmínek stavebního povolení a součástí stavby. Plnění těchto podmínek povede
na řadě míst ke snížení stávajících hladin akustického tlaku.
Při povolování nových staveb v ochranném pásmu dráhy je nutno toto respektovat včetně
zohlednění aktuálních hladin hluku.
V dalších stupních přípravy uvažovaného záměru je stanoveno, že musí být zpracována
další podrobná akustická studie, která protihluková opatření pro bezpečné plnění hlukových
limitů dále upřesní. Po uvedení záměru do provozu je dále uloženo provést měření hladin
hluku, v případě překročení limitů provést dodatečná protihluková opatření.
Celý systém, tak jak je v procesu EIA stanoven, je zaměřen na bezpečné plnění legislativně
stanovených hlukových limitů prostřednictvím opatření u zdroje hluku.
Z tohoto pohledu se jeví zavádění institutu „ochranné hlukové pásmo“ v plochách, kde se
předpokládá plnění hlukových limitů a navíc, kde se předpokládá významné snížení vlivů
hluku oproti stávajícímu stavu jako předčasné. Bylo by to účelné pouze v plochách, kde by
se předpokládalo, že dojde k překračování hlukových limitů, to se však nepředpokládá.
Pro upřesnění této problematiky je stanovena následující podmínka:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude obsahovat výkres situace záměru se
zákresem izofony hladiny akustického tlaku působené záměrem v ochranném pásmu
dráhy pro denní i noční dobu ( LAeq = 60/55 dB), a mimo ochranné pásmo (LAeq = 55/50
dB). Tato situace bude projednána s HS HMP. V případě potřeby bude stanoven návrh
ochranného pásma včetně jeho režimu a opatření pro ochranu chráněných objektů
před hlukem.
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MŽP – odbor ochrany vod
6.6.2008
Předložené oznámení je zpracováno z hlediska velikostí a významnosti vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí včetně ochrany vod. Pro další projektovou přípravu záměru jsou
formulovány odpovídající doporučení včetně vodoprávní problematiky.
Odbor ochrany vod s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu dodržení požadavků
stanovených nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení
vlády č. 229/2007 Sb. a dále pravidel stanovených vyhláškou č. 450/2005 Sb., o
náležitostech nakládáni se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a
rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.
Ing. Veronika Jáglová

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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MŽP – odbor ochrany ovzduší
9.6.2008
Vzhledem ke skutečnosti, že se plánovaný záměr nachází v oblasti se zhoršenou kvalitou
ovzduší, kde jsou překračovány imisní limity stanovené pro částice PM10, požadujeme
v období realizace záměru striktně dodržovat všechna opatření k eliminaci znečišťování
ovzduší, zejména opatření ke snižování resuspenze částic.
Ing. Jan Kužel
ředitel odboru ochrany ovzduší

Stanovisko zpracovatele posudku:
Opatření ke snižování resuspenze částic jsou stanovena v rámci podmínek návrhu
stanoviska příslušného úřadu. Bez nutnosti dalšího vypořádání.
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MŽP – odbor péče o krajinu
16.6.2008
Požadujeme, aby záměr, jehož trasa je navrhována i v území, které je několikerým
způsobem obecně i zvláště chráněno podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny (např. křížení nadregionálního biokoridoru N 4/8, kontakt s nadregionálním
biokoridorem N 3/5), byl dále posuzován podle výše uvedeného zákona.
Požadujeme důsledné vyhodnocení vlivů záměru na ekostabilizační funkci zájmového
území, zejména nadregionálních ÚSES, a to ve vazbě na navržená opatření pro zmírnění a
následnou kompenzací vlivů záměru v tomto území. Dále požadujeme, aby byl zpracován
harmonogram rekultivace všech pozemků, které budou dotčeny staveními pracemi tak, aby
se zamezilo jejich ruderalizaci a následnému šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních
plevelů.
Ing. Petr Dobrovský
ředitel odboru péče o krajinu

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto bodu je stanovena následující podmínka:
V rámci projektu vegetačních úprav minimalizovat vlivy na ÚSES, zpracovat
harmonogram rekultivace všech pozemků, které budou dotčeny staveními pracemi
tak, aby se zamezilo jejich ruderalizaci a následnému šíření ruderálních druhů rostlin a
alergenních plevelů.
V průběhu výstavby provádět monitoring a případnou likvidaci expanzivních druhů
rostlin. Doba monitoringu a případné potlačování jedinců expanzivních rostlin je
minimálně 3 roky od ukončení stavby.
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MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
30.6.2008
Požadujeme v další fázi procesu posuzování vlivů vyhodnotit možnost alternativního
způsobu vedení trati v úseku PP Královské obory, které by minimalizovalo negativní vlivy na
předměty a cíle ochrany této PP, případně je nutné prokázat nereálnost takovéto varianty.
RNDr. Alena Vopálková
ředitelka odboru zvláště chráněných částí přírody

Stanovisko zpracovatele posudku:
Navržené řešení průchodu PP Královskou oborou je výsledkem mnohaletého hledání
minimálního ovlivnění předmětů a cílů ochrany této PP. Ž elezniční trať je vedena ve stopě
stávající trati po drážních pozemcích v souladu s ÚP s větším zahloubením a mezi zárubními
zdmi. Zároveň je zde požadováno citlivé ozelenění prostoru železniční trati. To vše vytváří
předpoklady pro snadnější integraci záměru do prostoru PP.
V minulosti bylo prověřováno i převedení tunelem v celém prostoru, které se ukázalo jako
technicky prakticky neřešitelné.
Variantní řešení se pak nabízí jen v prostoru stávajícího tunelu. Požadavek na ražený tunel
by si vyžádal otevření nadložní navážky s nutností vytvoření ochranné železobetové desky.
Stejně tak výstavba paralelního tunelu (ať již hloubeného nebo raženého) by přinesla větší
dotčení prostoru PP než navržené řešení s rozšířením stávajícího tunelu s citlivou výstavbou
pomocí technologie hloubení.
V rámci procesu EIA byla stanovena řada nadstandardních podmínek pro průchod prostorem
PP Královská obora, které jsou uvedeny v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Muzeum hlavního města Prahy
11.6.2008
Na základě seznámení se z umístěním stavby upozorňujeme, že tato stavba v celém svém
rozsahu prochází územím s archeologickými nálezy s vysokou hustotou archeologických
památek. Z tohoto důvodu je podle Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., část D, odst. I.9.
nutné zapracovat tuto skutečnost do dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjádření se stanovuje následující podmínka:
Stavba v celém svém rozsahu prochází územím s archeologickými nálezy s vysokou
hustotou archeologických památek. V oblasti archeologie je nutno postupovat dle
platné legislativy.
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Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy
20.6.2008
Jelikož dojde ke střetu výše citované stavby s koryty drobných vodních toků (DVT),
s vodními díly a se stavbami k vodohospodářským melioracím pozemků požadujeme, aby
byla stavba řádně projednána i s naší organizací.
Vzhledem ke skutečnosti, že stavbou dojde k ovlivnění vodohospodářských poměrů území,
dle našeho názoru nemůže oznámení nahradit dokumentaci vlivů záměru na životní
prostředí v další fázi procesu posuzování.
Požadujeme neškodné odvádění srážkových a splaškových vod - s ohledem na množství a
kvalitu.
Srážkové vody neodvádět z řešeného území - nepřevádět mimo povodí (maximální infiltrace
do terénu na pozemcích investora).
Ing. Irena Lepešková
vedoucí Pracoviště ZVHS
Kladno

Stanovisko zpracovatele posudku:
Detailní systém odvádění odpadních a srážkových vod bude řešen v rámci projektu pro
územní rozhodnutí, pro který je proces EIA podkladem.
Nutnost neškodného odvádění srážkových a splaškových vod - s ohledem na množství a
kvalitu vyplývá z platné legislativy vodního hospodářství.
K požadavku neodvádět srážkové vody z řešeného území je stanovena následující
podmínka:
Při řešení systému nakládání se srážkovými vodami upřednostnit infiltraci do terénu
na pozemcích investora, srážkové vody dle technických možností neodvádět
z řešeného území - nepřevádět mimo povodí.
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VI. CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posuzovaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska
charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v území
určeném pro tuto stavbu. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska
akustické zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména dřevin, významný je i
dopad otevření tunelu ve Stromovce na dřeviny.
Vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska akustické situace vyhodnoceny příslušnou
specializovanou studií.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou přílohou č.
9 předloženého oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové
oblasti okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti 300 m od osy železniční tratě)
překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého
ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu je
cca 2000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy obtěžováno a více než
1000 obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet obyvatel
teoreticky obtěžovaných a rušených hlukem z železniční dopravy se snižuje zhruba o dvě
třetiny.
Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření
(výměny oken) u nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení
hlukového limitu pro hluk ze stavební činnosti, bude příznivý efekt realizace záměru ještě
významnější.
Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším impaktem kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Vynucené kácení je vyvoláno jednak plošnými nároky na druhou kolej v rámci
modernizace stávající jednokolejné železniční trati a zejména rozsahem manipulačních ploch
a některých zařízení staveniště. Rozsah kácených dřevin je komentován v příslušných
pasážích, nejvýznamnějším vlivem je otevření tunelu ve Stromovce.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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VII.

NÁVRH STANOVISKA

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.

Název záměru

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa
2.
Kapacita (rozsah) záměru
Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48 = km –0,19) a
koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu modernizace
trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí projektu
novostavba úseku Praha – Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do km
16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2 km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha), U
Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice U Prioru)
a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy.
Součástí projektu, v souladu se zadáním, jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu trasy metra A v zastávkách Praha Dlouhá Míle a
v žst. Praha Letiště Ruzyně
− Součástí stavby není přestavba (rekonstrukce) Negrelliho viaduktu, neboť se jedná o
plánovanou akci SŽDC
Součástí stavby jsou mimoúrovňová křížení tratě ČD s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou

3.

Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj:
hl. m. Praha
obce:
Praha 6, Praha 7
katastrální území:
Holešovice, Bubeneč, Dejvice, Sřešovice, Hradčany, Vokovice,
Veleslavín, Břevnov, Liboc, Nebušice, Přední Kopanina, Ruzyně

4.

Obchodní firma oznamovatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
5.

IČ oznamovatele
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70 99 42 34
6.
Sídlo (bydliště) oznamovatele
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město
110 00
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PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ

1. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel:

ECO-ENVI-CONSULT, Jičín, RNDr. Tomáš Bajer, CSc., držitel osvědčení
odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací a posudků dle zákona
č.100/2001 Sb., č. osvědčení 2719/4343/OEP/92/93.

Předloženo:

prosinec 2007

2. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)
Oznámení se považuje za Dokumentaci

3. Posudek (zpracovatel, datum předložení)
Zpracovatel: RNDr. Vladimír Ludvík, autorizace č.: 5278/850/OPV/93
Předloženo:

23.09.2008

4. Veřejné projednání (místo, datum konání)
Místo:
Datum:

5. Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Oznámení na uvažovaný záměr bylo příslušnému správnímu úřadu předloženo v prosinci
2007.
Zjišťovací řízení bylo ukončeno dne 11.7.2008 vydáním Závěru zjišťovacího řízení, a to
s následujícím závěrem:
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že předložené
oznámení dle přílohy č. 4 k cit. zákonu není nutné dopracovávat a považuje se za
dokumentaci.
Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 21.7.2008
Poslední vyjádření zpracovatel dokumentace obdržel: 01.08.2008
Vyhotovený posudek byl předložen dne: 23.09.2008.
Závěry zpracovatele posudku :
Zpracovatel posudku po vyhodnocení dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
podkladů doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru za
respektování podmínek uvedených v tomto stanovisku.
Závěry veřejného projednání:
Bude provedeno po veřejném projednání.
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6. Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta
Vyjádření veřejnosti:
Ateliér pro životní prostředí, o.s.
vyjádření veřejnosti č.1 a 2
Vyjádření územních samosprávních celků:
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 17
Hlavní město Praha
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice
Hygienická stanice hlavního města Prahy
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor péče o krajinu
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
Muzeum hlavního města Prahy
Zemědělská vodohospodářská správa
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III.

HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti

Posuzovaný záměr je v daném území posouzen ze všech podstatných hledisek. Z hlediska
charakteru předloženého záměru je patrné, že se jedná o aktivitu navrhovanou v území
určeném pro tuto stavbu. Z této skutečnosti se také odvíjí komplexní vyhodnocení velikosti a
významnosti vlivů záměru na životní prostředí.
Z hlediska posuzovaných vlivů je patrné, že nejvýznamnější vlivy z hlediska velikosti a
významnosti lze očekávat zejména v oblasti vlivů na obyvatelstvo (zejména z hlediska
akustické zátěže) a vlivů na přírodní složky ekosystémů, zejména dřevin, významný je i
dopad otevření tunelu ve Stromovce na dřeviny.
Vlivy na obyvatelstvo jsou z hlediska akustické situace vyhodnoceny příslušnou
specializovanou studií.
Problematika vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví je řešena samostatnou přílohou č.
9 předloženého oznámení. Tato příloha byla zpracována držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Současná úroveň hlukové zátěže z železniční dopravy u obyvatel hodnocené zájmové
oblasti okolí posuzovaného traťového úseku (do vzdálenosti 300 m od osy železniční tratě)
překračuje prahovou úroveň obtěžování, zhoršené verbální komunikace a nepříznivého
ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky.
Na základě kvantitativního odhadu lze teoreticky předpokládat, že za současného stavu je
cca 2000 obyvatel zájmového území hlukem z železniční dopravy obtěžováno a více než
1000 obyvatel je hlukem rušeno ve spánku.
Realizací záměru optimalizace tratě se tento stav významně zlepší, neboť počet obyvatel
teoreticky obtěžovaných a rušených hlukem z železniční dopravy se snižuje zhruba o dvě
třetiny.
Ve skutečnosti lze předpokládat, že po realizaci plánovaných individuálních opatření
(výměny oken) u nejvíce exponovaných domů, u kterých nebude možné docílit dodržení
hlukového limitu pro hluk ze stavební činnosti, bude příznivý efekt realizace záměru ještě
významnější.
Z hlediska vlivů na přírodu je nejvýznamnějším impaktem kácení prvků dřevin rostoucích
mimo les. Vynucené kácení je vyvoláno jednak plošnými nároky na druhou kolej v rámci
modernizace stávající jednokolejné železniční trati a zejména rozsahem manipulačních ploch
a některých zařízení staveniště. Rozsah kácených dřevin je komentován v příslušných
pasážích, nejvýznamnějším vlivem je otevření tunelu ve Stromovce.
Z hlediska vlivů na ostatní složky životního prostředí, lze záměr označit z hlediska velikosti
vlivů za malý až málo významný, z hlediska významnosti vlivů za málo významný.
Přeshraniční vlivy ve spojitosti s posuzovaným záměrem nenastávají.
Při zhodnocení všech prostorových vlivů a faktorů lze konstatovat, že z hlediska vlivů na
životní prostředí je záměr akceptovatelný za předpokladu plnění podmínek uložených
v návrhu stanoviska příslušného úřadu.
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Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň
poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí

Rozsah stavby
Stavba je vymezena začátkem úprav v ŽST Praha Bubny (v km 411,48= km –0,19)
a koncem úprav za ŽST Praha Ruzyně v km 12,38, kde se navazuje na II. etapu
modernizace trati Praha – Kladno. Délka upravovaného úseku je 12,57 km. Dále je součástí
projektu novostavba úseku Praha Ruzyně – Praha Letiště Ruzyně v délce od km 11,47 do
km 16,96. Délka úseku novostavby je 5,49 km. Celková délka navržených úprav je cca 18,2
km.
Součástí stavby jsou nová mimoúrovňová křížení tratě s ulicí Bubenskou (nová poloha),
U Vorlíků, Pelléovou, Bubenečskou, Veleslavínskou, Libockou (včetně zapojení ulice
U Prioru) a ulicí Drnovskou, která odstraňují stávající úrovňové přejezdy.
Součástí projektu (o investorství těchto objektů bude dále jednáno), v souladu se zadáním,
jsou kromě vlastní železniční tratě se stanicemi i:
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul stanice Vltavská trasy metra C,
− nový severní vestibul stanice Vltavská trasy C metra, včetně nového podchodu, zejména
v souvislosti s budoucí urbanizací území na bývalých drážních pozemích žst. Praha Bubny;
− nový západní vestibul stanice metra A Hradčanská,
− nový podchod ve vazbě na stávající vestibul metra A Hradčanská,
− dopravní uzel Dlouhá Míle, zahrnující terminál příměstských i městských autobusových
linek a kapacitní parkoviště systému P+R;
− předstihové objekty pro budoucí výstavbu metra trasy A v zast. Praha Dlouhá Míle a v žst.
Praha Letiště Ruzyně.
Základní parametry navrhovaného řešení
− Návrhová rychlost v = 80 km/hod (pro vozidla bez naklápěcí techniky)
− Minimální poloměr směrového oblouku R = 325 m.
− Maximální užitý sklon nivelety až 33 ‰
− Předpokládá se výlučný provoz vlaků osobní dopravy (výjimku tvoří žst. Praha Ruzyně, kde
zůstávají v provozu vlečky do skladových areálů, obsluha bude zajištěna výhradně od žst.
Hostivice)
− Délka nástupišť 170 m (cca dvě soupravy jednotky řady 471)
− Plná peronizace stanic a zastávek, výška nástupní hrany 550 mm nad TK.
− Provoz v celém rozsahu v závislé trakci (stejnosměrná, 3000 V ss).
− Dálkové ovládání provozu na trati
− Pravidelný intervalový provoz, trať má vyhovovat špičkovému interval letištních vlaků
10 min, a kladenských vlaků 15min. a spojů na Kralupy nad Vltavou 30 minut
− V rámci I. etapy bude realizováno 8 stanic (respektive zastávek): Praha Bubny/Vltavská,
Praha Výstaviště, Praha Dejvice/Hradčanská, Praha Veleslavín, Praha Liboc, Praha
Ruzyně, Praha Dlouhá Míle, Praha Letiště Ruzyně
− Navrhovaný systém železniční osobní dopravy bude součástí Pražské integrované dopravy
stejně jako zařízení dopravního terminálu Dlouhá Míle.
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Technické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování
životního prostředí je na dostatečné výši a odpovídá požadavkům legislativních předpisů a
technických norem. Pokud jde o minimalizaci znečišťování životního prostředí, tak lze
konstatovat, že se navrhuje nejlepší dostupná technologie.
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Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Součástí oznámení byl návrh na preventivní a minimalizační opatření. Tato část byla
zpracovatelem posudku doplněna na základě vlastních šetření a oprávněných vyjádření
účastníků procesu a je součástí návrhu podmínek pro udělení souhlasného stanoviska (viz
podmínky návrhu stanoviska).
Konečná opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů
záměru na životní prostředí budou ve formě podmínek k dalším správním řízením ve věci
záměru realizace stavby uvedeny v podmínkách souhlasného stanoviska v kap. III. 6.

4.

Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci posuzovaného záměru je v rozsahu přílohy č.4 předloženo jednovariantní řešení,
které bylo zadáno oznamovatelem pro vypracování přípravné dokumentace záměru
(METROPROJEKT Praha, a.s., 08-10/2007).
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5. Vypořádání vyjádření k oznámení
Vypořádání provedeno v kapitole V. posudku.
Vyjádření veřejnosti:
Ateliér pro životní prostředí, o.s.
vyjádření veřejnosti č.1 a 2
Vyjádření územních samosprávních celků:
Městská část Praha 6
Městská část Praha 7
Městská část Praha 17
Hlavní město Praha
Vyjádření dotčených správních úřadů:
Magistrát hlavního města Prahy, odbor ochrany prostředí
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice
Hygienická stanice hlavního města Prahy
MŽP – odbor ochrany vod
MŽP – odbor ochrany ovzduší
MŽP – odbor péče o krajinu
MŽP – odbor zvláště chráněných částí přírody
Muzeum hlavního města Prahy
Zemědělská vodohospodářská správa

Vyjádření k posudku: - bude zpracováno po uplynutí lhůty na vyjádření k posudku.
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6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní
prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění
nepřijatelnosti záměru.
Na základě oznámení, dokumentace, posudku a veřejného projednání a vyjádření k nim
uplatněných vydává ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 21, zákona
č. 100/2001 Sb., v platném znění, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zákona z hlediska vlivů na
životní prostředí
souhlasné stanovisko
k záměru:

„Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa“
s tím, že níže uvedené podmínky tohoto stanoviska budou respektovány v následujících
stupních projektové přípravy a realizace stavby, zkušebního a trvalého provozu a zahrnuty
jako podmínky návazných správních řízení.
Podmínky souhlasného stanoviska:
Územně plánovací opatření
1. Podmiňujícím předpokladem pro realizaci záměru v navrhovaném řešení je
nutné zajistit vynětí silničního mostu Královské oboře z památkové ochrany
kulturní památky Královská obora; dále lze jako další podmiňující předpoklad
pro realizaci záměru
požadovat doložení vynětí železničního mostu
v Královské oboře z památkové ochrany kulturní památky Královská obora,
který je navržen na prohlášení kulturní nemovitou památkou.

Technická opatření
Pro fázi přípravy
Obyvatelstvo
1. Součástí další projektové přípravy záměru bude akustická studie pro etapu
výstavby zpracovaná v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí
jako výchozí podklad pro nezbytné další upřesnění akustické situace pro etapu
výstavby jak z hlediska organizace výstavby a použitých stavebních
mechanismů, tak i z hlediska konečné volby schválených přepravních tras.
2. V dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace,
které budou využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy
přepravovaných stavebních hmot na těchto komunikacích a tento materiál
předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví; dodavatel stavby
bude povinen přepravní trasy projednat, případně respektovat požadavky
směřující k eliminaci narušování faktorů pohody dle požadavku orgánu
ochrany veřejného zdraví.
3. Stavební činnost bude prováděna pouze v době od 7 do 21 hodin. Hlučné práce
doporučujeme provádět maximálně v době od 8 do 17 hodin; řidiči nákladních
aut po příjezdu na staveniště v blízkosti obytné zástavby po dobu čekání na
stavbě musí vypnout motor.
4. Vzhledem k tomu, že v chráněném venkovním prostoru obytných staveb bude
docházet k překračování hygienického limitu 65 dB pro 14-ti hodinovou dobu
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působení hlučných operací a vzhledem k tomu, že nelze zajistit ochranu
venkovního prostoru obytných a dalších chráněných objektů v některých
úsecích stavby, bude řešena u těchto objektů i ochrana vnitřních prostorů.
5. Vybraný dodavatel stavby po upřesnění stavebních prací a nasazení strojů a
mechanismů bude pravděpodobně muset požádat o časově omezené povolení
ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., § 31 v platném znění.
6. V dalším stupni PD je třeba zpřesnit akustické výpočty pro hluk ze stavební
činnosti a posoudit schválené objízdné trasy.
7. V dalším stupni PD bude u těchto objektů prověřena neprůzvučnost
zasažených fasád (nejslabších prvků fasády), zjištěna velikost chráněných
místností a podíly okenních prvků na celkové ploše fasády těchto místností a
budou upřesněny požadavky na neprůzvučnost fasád pro jednotlivé stavby.
V případě nejistoty ohledně skutečného stavebně akustického stavu fasádních
prvků budou jejich vlastnosti ověřeny měřením.
8. V rámci další projektové přípravy nadále uvažovat se zpracovaným návrhem

protihlukové ochrany pro zajištění plnění hygienických limitů v následujícím
rozsahu:
Km
0,6750001,038626

Umístění
oboustranné

1,0386261,214626

vpravo,
vlevo

1,4000001,588000

vlevo

2,0530008,070000

tunel

8,070008,29500
8,9762009,253700
9,2060009,417000
9,4170009,544619
9,5446199,563258
9,5632589,837000
9,8370010,55000
10,5500010,80000

Popis
PHC vlevo i vpravo, speciální konstrukce průhledných stěn na
estakádě
stanice „Výstaviště“
boční nástupiště jsou v celé délce 170 m zastřešena lehkou
ocelovou prosklenou konstrukcí
PHC + vodorovné zakrytí koleje č. 1 – (PHC nad kolejištěm) –
pohltivá, třída A3
tunel včetně zastávky Praha –Dejvice – Hradčanská
(hloubená) a zakryté stanice Veleslavín s otevřeným otvorem
v šíři 2 m nad kolejištěm

vpravo

PHC vpravo výšky 3 m, pohltivý materiál – třída A 3

vlevo

stávající PHC výšky cca 3,5 m nad kolejištěm

zakrytá
stanice

stanice Liboc - oboustranné zakrytí nástupišť v délce 138 m,
vjezd do zástavky je zakrytý v délce 41 m a výjezd ze zastávky
je zakrytý v délce 32 m - s otevřeným otvorem v šíři 2 m nad
kolejištěm

zakrytý úsek
oboustranné
zakrytý úsek
vlevo
vlevo

oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý otvor šíře
2 m v celé délce zakrytí
PHC po obou stranách trati na novém mostním objektu přes
ulici Libockou, výška 4 m
oboustranné zakrytí, nad středem kolejiště nezakrytý otvor šíře
2 m v celé délce zakrytí
PHC výšky 3 m, pohltivá – třída A3 směrem k zástavbě (ne ke
kolejišti)
PHC výšky 4 m, pohltivá – třída A3 směrem k zástavbě (ne ke
kolejišti)

9. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude obsahovat výkres situace
záměru se zákresem izofony hladiny akustického tlaku působené záměrem
v ochranném pásmu dráhy pro denní i noční dobu ( LAeq = 60/55 dB), a mimo
ochranné pásmo (LAeq = 55/50 dB). Tato situace bude projednána s HS HMP.
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V případě potřeby bude stanoven návrh ochranného pásma včetně jeho režimu
a opatření pro ochranu chráněných objektů před hlukem.
10. Pro dokumentaci ke stavebnímu povolení zpracovat podrobnou akustickou
studii pro jednotlivé lokality a chráněnou obytnou zástavbu, včetně návrhu
protihlukových opatření s doložením jejich účinnosti; součástí dokumentace
musí být konkrétní návrh protihlukových opatření s průkazem, že hluk
z provozu ze železniční dopravy nepřekročí u chráněných objektů v denní době
55 dB a v noční době 50 dB v LAeq,T, v ochranném pásmu dráhy nesmí hladina
akustického tlaku překročit 60 dB ve dne a 55 v noci v LAeq,T, dle nařízení vlády
č. č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací;
akustická studie bude vycházet z dosud provedených výpočtů, které
vytipovávají
problematická
místa
z hlediska
vlivu
železniční
dopravy modernizované trati na nejbližší objekty obytné zástavby, které bude
nutno řešit s využitím navrhované protihlukové ochrany.
11. Do technické dokumentace záměru zapracovat následující požadavky:
- zvážit širší použití zídek kryjících podvozky (výšky cca 120 cm)
s akustickou absorbční úpravou vnitřních stěn (v rovných úsecích
s možností i střední zídky)
-

pro povrchové řešení upravit rozsah betonových zdí ve prospěch povrchů
z přírodního kamene, kamenných obkladů a podobně

-

návrh výšky zdí vycházející čistě z akustických požadavků korigovat i
z hlediska potřeb vzhledových a psychologických

-

v území Skladových areálů Ruzyně realizovat záměr tak, aby akustické
podmínky a podmínky ŽP nebyly zhoršeny oproti stávajícímu stavu.

12. Vzhledem ke skutečnosti, že trasa je vedena ve stísněných poměrech vůči
povrchoví zástavbě, je doporučena pro ražené úseky Ne (ekvivalentní nálož) = 4
kg a pro případné rozpojování horniny v hloubených úsecích Ne = 2kg.
13. Před zahájením projektování trhacích prací provést podrobnou pasportizaci
objektů, které jsou zastiženy plochou vymezenou isoseistou 5 mm/s na základě
podrobné pasportizace provést přesné zatřídění jednotlivých objektů a jejich
posouzení dynamické odolnosti.
14. Technologie trhacích prací musí být v prováděcí dokumentaci zvolena tak, aby
byla zajištěna maximální bezpečnost pracovníků a zařízení v blízkosti čelby.
15. Pro návrh trhacích prací vyjít ze zpracovaného souboru vstupních hodnot a
nálože dimenzovat s přihlédnutím ke zvolené technologii respektive postupu
trhacích prací.
16. Pro trhací práce při obrysu díla – obrysové vrty – je doporučeno postupovat
podle metodiky řízeného výlomu kvůli omezení zóny rozrušení horniny mimo
obrys výrubu, ke snížení nadvýlomu a k omezení seismických účinků trhacích
prací na okolí.
17. V rámci další projektové přípravy záměru bude vypracován systém metodiky a
měření kontroly účinků trhacích prací tak, aby bylo jednoznačně stanoveno
zatížení jednotlivých objektů; tato měření budou tvořena komplexem metodik
sledujících různé fyzikální veličiny, na jejichž základě se posuzuje vliv trhacích
prací na objekty a zařízení: měření seismických účinků trhacích prací,
pasportizace okolních objektů, deformometrické měření na trhlinách objektů,
geodetické-nivelační měření na objektech a akustická měření.
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18. V rámci další přípravy záměru řešit opatření ke snížení vlivů na ovzduší během
výstavby v lokalitách poblíž obytné zástavby na základě znalostí POV a
konkrétních stavebních technologií a strojů.
Voda
1. V dalších stupních projektové dokumentace doložit způsob likvidace
splaškových odpadních vod pro etapu výstavby; tyto odpadní vody mohou být
např. akumulovány v odpovídajících jímkách a dále odváženy na městskou
čistírnu odpadních vod, případně budou na dočasných zařízeních stavenišť
použita chemická WC respektive mohou využita stávající sociální zařízení
v areálech ČD.
2. V rámci další projektové přípravy záměru vstoupí projektant a oznamovatel
záměru do jednání se správcem Jivinské nádrže – lesy hl.m. Prahy z hlediska
projednání konečného povoleného množství vypouštěné srážkové vody
z retenčních nádrží areálu Dlouhá Míle.
3. Nové mosty přes vodoteče v rámci posuzovaného záměru budou dimenzovány
na Q100.
4. Součástí další projektové přípravy záměru bude pro oblast prostoru žst.
Veleslavín vypracování detailnějšího hydrogeologického průzkumu, jehož cílem
bude návrh podrobnějších a detailněji zpracovaných návrhů řešení založení
toto stanice tak, aby byly minimalizovány dopady zahloubení této stanice ve
vztahu k proudění podzemních vod a odvodnění prostoru stanice; prověřit
možnost zajištění jímání vody a její drénování již za zárubní zdí .
5. V dalších stupních projektové dokumentace konkretizovat předpokládaná místa
očisty vozidel vyjíždějících na veřejné komunikace ze stavenišť včetně návrhu
zařízení na očistu vozidel.
6. Při řešení systému nakládání se srážkovými vodami upřednostnit infiltraci do
terénu na pozemcích investora, srážkové vody dle technických možností
neodvádět z řešeného území - nepřevádět mimo povodí.
Půda a horninové prostředí
1. V dalším stupni projektové dokumentace vypracovat pro vedení trasy
podrobný záborový elaborát pro trvalé odnětí zemědělské půdy podle bonit a
kultur.
2. Předložit příslušnému orgánu státní správy nároky na dočasné zábory ZPF
včetně ploch pro jednotlivá zařízení staveniště; minimalizovat nároky na
dočasný zábor ZPF a tyto dočasné zábory co nejdříve uvolnit původnímu
využití.
3. V dalších stupních projektové dokumentace předložit pro navrhované stavby
tunelů podrobný hydrogeologický, inženýrsko-geologický a geotechnický
průzkum a jednoznačně respektovat závěry těchto průzkumů; zvýšenou
pozornost věnovat především lokalitě žst. Praha-Veleslavín.
4. V následujících stupních projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromažďování nebezpečných odpadů a případných ostatních látek závadných
vodám ze všech předpokládaných aktivit v rámci stavby uvažovaného záměru;
tyto budou ukládány pouze ve vybraných a označených prostorách v souladu
s legislativou v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodářství.
5. Odpady z částí stavby reprezentovaných vzorky K1, K2, K4, K5, K7, K8, K9 a
K11 nebude možné bez další úpravy využívat na povrchu terénu; je doporučeno
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odpady vznikající při rekonstrukci stavby podrobit úpravě před dalším
případným využíváním na povrchu terénu; jako vhodné se jeví rozdělení
odpadů na frakci kamení a frakci zemin a s frakcemi nakládat dále samostatně
(zejména s odpady z míst stavby se zjištěnými vyššími obsahy organických
látek); kamení využívat bez omezení; zeminy podrobit úpravě biodegradací
organických škodlivin a následně po splnění požadavků stanovených ve
vyhlášce č. 294/2005 Sb. je využít na povrchu terénu nebo je použít jako
materiál k technologickému zabezpečení skládky.
Ochrana přírody a krajiny
Stromovka a Královská obora
1. Preventivně odebrat dendrologický materiál k vegetativnímu namnožení všech
vzácnějších dřevin dendrologické sbírky nad tunelem, zejména všech tří javorů
Acer cappadocicum, všech dalších vzácných kultivarů javorů včetně
stříhanolisté formy A. pseudoplatanus, jasanů Fraxinus pennsylvanica a
dřezovce trojtrnného.
2. Způsob odebrání genetického (dendrologického) materiálu bude projednán
s odbornými pracovišti, vědeckými institucemi a orgány ochrany přírody s tím,
že bude navržen optimální způsob uchování a kultivace tohoto materiálu pro
následnou výsadbu.
3. Ve spolupráci s odbornými firmami a vědeckými pracovišti zajistit kultivaci a
fyziologický rozvoj odebraného dendrologického materiálu uvedených dřevin,
odbornou péči o tento materiál po dobu výstavby a rekultivace s tím, že po
ukončení rekultivace bude obnovena nad tunelem dendrologická sbírka
s přihlédnutím k technickobezpečnostním podmínkám ochrany nadloží tunelu.
4. Při stavebních pracích ve Stromovce důsledně minimalizovat manipulační
prostory pro řešení otvírky tunelu, do zadávací dokumentace pro výběr
zhotovitele s tím, že následující zásady je nutno pokládat za vstupní minimum:
- Zajistit pažení v horní části stavební jámy kotvenými pilotovými stěnami ve dvou
úrovních s využitím kotveného a technicky zajištěného skalního svahu
- Pro urychlení výstavby a za účelem minimalizace rozměrů stavební jámy využít
dvouplášťového ostění s tím, že vnější plášť (v rozsahu klenby a opěr) z
vyztuženého stříkaného betonu bude sloužit jako ztracené bednění pro betonáž
definitivního ostění a jako ochranná vrstva izolace proti vodě.
- Další postup výstavby pojmout jako u ražených tunelů (provedení mezilehlé
izolace, montáž výztuže a následná betonáž definitivního ostění pomocí bednícího
vozu, tedy veškeré činnosti provádět zevnitř z tunelu a tak minimalizovat stavební
jámu.
5. Do POV stavby důsledně promítnout všechny projednané a odsouhlasené
požadavky na technické zmírnění prostorových nároků otvírky tunelu a
výstavby nového tunelu.
6. Nadloží nového tunelu opět rekultivovat s cílem obnovy dendrologické sbírky.
7. Při stavebních pracích ve Stromovce důsledně respektovat okrajové prvky
dřevin podél pravé (severní) strany profilu kolejiště ve směru staničení
s výjimkou uvolnění kolejového tělesa, resp. průjezdného profilu od náletů
s tím, že pro řešení ochranného pásma trolejového vedení bude důsledně
provedeno selektivní vyhodnocení každého zásahu na každém stromu podél
trati.
8. Důsledně realizovat obnovu štěrkového lože způsobem, který vyloučí možnost
padání štěrku mimo prostor trati do prostoru přírodní památky Královská
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obora, při realizaci prohloubení nivelety trati zajistit odvoz
mechanismy s využitím stávajícího profilu trati po ose.

materiálu

9. Prostor Královské obory s výjimkou stávajícího tělesa trati vyloučit z jakýchkoli
úvah o přepravách a odvozech materiálu, pro jakékoli dodavatelské zázemí
stavby včetně případného zřizování mezideponií nebo přístupových prostorů
k trati, případně zařízení staveniště v areálu Královské obory.
10. Během stavebních prací důsledně zajistit prevenci úniků ropných látek do
kolejiště a mimo kolejiště.
11. Případné prořezání větví stromů ve Stromovce, zasahujících nad průjezdný
profil výhledově elektrifikované a nadále využívané části trati podle ČSN 34
1530, realizovat v období vegetačního klidu na základě aktuálně
vyhodnoceného stavu dřevin, pouze prostřednictvím odborně způsobilé firmy
včetně odborného ošetření řezných ran.
12. Pro práce na elektrifikaci v nadále využívané části trati Stromovce využít pouze
drážních pozemků s tím, že umístění stožárů na uchycení troleje nebude
realizováno v průmětu korun nejbližších silnějších stromů.
13. V dalším stupni projektové dokumentace upřesnit pro oblast Stromovky
odůvodněný rozsah přímých zásahů do mimolesních porostů dřevin a
minimalizovat manipulační plochy v tomto prostoru; veškerá odůvodněná
kácení
realizovat pouze v období vegetačního klidu a způsobem, který
zabezpečí, že sousední ponechávané porosty nebudou poškozovány pádem
kácených stromů.
14. Před vlastní stavbou zajistit v prostoru Stromovky podrobný sadovnickodendrologický průzkum ohledně doložení aktuálního stavu všech stromů
v pásu 50 m nad okrajem dohodnutého rozsahu stavební jámy.
15. Zajistit pro Stromovku odborný sadovnický dozor během prací při výstavbě
tunelu a přilehlé části přírodní památky; v rámci tohoto dozoru založit systém
sledování zdravotního stavu stromů rostoucích v tomto pásu.
16. Pro oblast Stromovky založit způsob sledování hydrických poměrů v okolí
výstavby tunelu v prostorech výskytu hodnotnějších stromů v pásu 50 m od
okraje stavební jámy pro výstavbu tunelu; pro možnost náhradního zásobování
vodou zavést ke kořenovému systému hodnotnějších stromů jednoduchý
drenážní systém pro uplatnění zálivky.
17. V dalším stupni projektové dokumentace připravit projekt komplexních
sadových úprav území dotčeného stavbou a vyvolanými aktivitami ve
Stromovce, který bude vycházet především ze zásady rekultivace a osázení
všech manipulačních prostorů v areálu Stromovky listnatými stromy (javor,
jasan, dub, lípa), zvláštní pozornost věnovat vegetačním úpravám zahloubené
trati tak, aby došlo k pohledovému zastínění a vhodnému začlenění záměru do
krajiny, projekt komplexních sadových úprav řešit v kontextu celého území
Stromovky.
Dřeviny
1. V dalších stupních přípravy záměru zpracovat dendrologické hodnocení celého
záměru včetně seznamu kácené zeleně. Zároveň do projektu záměru zpracovat
samostatný projekt vegetačních úprav, který bude řešit nejen ozelenění
vlastního záměru, ale i zachování nepřetržitosti celoměstského systému zeleně
a problematiku náhradních výsadeb včetně následné péče v intencích zákona č.
114/1992 Sb., v platném znění (v souvislosti s realizací záměru). Pozornost
věnovat možnosti přesazení dřevin.
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2. Stavební dvory zásadně umisťovat mimo plochy stávající kvalitní zeleně.
V projektu vegetačních úprav mj. řešit případné ozelenění ploch stavebních
dvorů na konci výstavby.
3. V dalším stupni projektové dokumentace připravit k realizaci takové řešení
zdvojkolejnění trati, které umožní jednoznačně zachovat stromy podél ulice
Pod tratí v km 9,47 - 9,60 včetně toho, že způsob jejich zachování bude
předmětem POV stavby (i ve vazbě na řešení protihlukové stěny).
4. V rámci prováděcí dokumentace stavby podrobně zaměřit skupinu stromů u
viaduktu Libocká a prověřit, zda detailně navrhované řešení neumožní některé
stromy z této skupiny a v nejbližším okolí zachovat a během stavby i ochránit
(platí i pro navrhované provozní a manipulační plochy pro řešení přemostění
Libocká), jedná se především o dvě lípy č. 309 a 310, jasan č. 311, javor mléč č.
319 a jírovce č. 324 - 326 o průměrech blížících se hodnotě 100 cm ve výčetní
výšce.
5. V dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku zářezu přes
zahrady pod Petřinami na základě výstupu geologického průzkumu, vytvořit
osázením druhově odpovídající keřovou výsadbou podél koruny svahu zářezu
přechodové ekotony do prostoru ponechávaných zahrad.
6. Zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad pod Peřinami
s cílem zmapovat případný výskyt starších odrůd ovocných dřevin, původnější
pro středočeský region s cílem zajistit materiál pro uchování genofondu
takových odrůd.
7. Z dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku přechodu trati
přes porosty zahrad východně od Libockého rybníka například využitím
opěrných zdí místo klasického násypu, vyžadujícího široký zábor v patě
násypového tělesa.
8. Z prostoru zahrad východně od Libockého rybníka minimalizovat rozsah
dočasného záboru manipulačními a provozními plochami pro výstavbu mostu a
tělesa trati, po ukončení výstavby použité plochy rekultivovat i za použití
výsadeb vysokokmenů ovocných dřevin.
9. Zajistit pomologický průzkum v dotčených prostorech zahrad východně od
Libockého rybníka s cílem zmapovat případný výskyt starších odrůd ovocných
dřevin, původnější pro středočeský region s cílem zajistit materiál pro uchování
genofondu takových odrůd.
10. V dalším stupni projektové dokumentace připravit k realizaci takové řešení
zdvojkolejnění trati, které umožní jednoznačně zachovat následující stromy:
-

silný dub v km 5,80 na severní straně parku

-

hrušeň v km 5, 1

11. V dalším stupni projektové dokumentace v prostoru křížení s ulicí K letišti a
okolí volit minimalizaci manipulačního pásu pro výstavbu s tím, že bude
prověřena možnost zachování stromů nejbližších vysoké provozní budově,
například volbou prostorově úsporné technologii výstavby části zářezu
v zárubních zdích (milánské stěny atp.); kompenzaci za kácené stromy řešit
náhradní výsadbou podél stanice Dlouhá míle.
12. V rámci kompenzačních opatření navrhnout do projektu sadových úprav
nového dvojkolejného koridoru zahuštěnou kombinovanou výsadbu keřů
s příměsí do 30% stromů podél trati vlevo ve směru staničení mezi km 2,62 –
3,27, a to mj. ve vztahu k protihlukové ochraně nejbližší obytné zástavby.
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13. V další projektové dokumentaci zachovat převážnou část doprovodného
porostu keřů podél Evropské včetně zajištění účinné ochrany tohoto porostu
během výstavby; po výstavbě zahrnout doplnění případných proluk
odpovídající dosadbou.
14. Průklest doprovodnými porosty toku Kopaninského potoka a na levobřežním
svahu údolí toku minimalizovat jen na profil traťového tělesa.
15. Před zahájením zemních prací provést přesazení všech mladých a keřových
výsadeb z koridoru navrhované trasy jižně od komerčních areálů CARGO
apod.; ztrátu na dřevinných porostech kompenzovat náhradní výsadbou podél
nově vytvořeného zářezu s převahou keřů v druhové a kompoziční návaznosti
na ponechávané a ochráněné prostory dnešních výsadeb.
16. Před zahájením zemních prací po poradě s dendrologem a autorem nových
sadových úprav v prostoru dopravního předpolí letiště mezi přivaděčem a
areálem CARGO provést přesazení všech mladých stromů (minimálně do
obvodu 30 cm) v posledním vhodném období před zahájením skrývek, dále
včasné a termínově odpovídající přesazení keřů a poléhavých dřevin z koridoru
navrhované trasy a ploch, dotčených stavebními pracemi, případně organizací
provozního zázemí připravované stavby před zahájením skrývkových prací
nebo přípravy ploch pro stavební zázemí.
17. Přesázení všech dřevin v prostoru kolem letiště provést výhradně
prostřednictvím odborně způsobilé firmy z oboru projekce, přípravy a realizace
zahradních a sadových úprav.
18. Ztrátu na dřevinných porostech v okolí letiště kompenzovat náhradní výsadbou
podél nově vytvořeného zářezu s převahou keřů v druhové a kompoziční
návaznosti na ponechávané a ochráněné prostory dnešních výsadeb, včetně
všech prostorů, dotčených výstavbou mimo koridor. Náhradní výsadbu
v prostoru okolí letiště a na všech plochách v tomto prostoru, dotčených
stavebními či organizačními pracemi, připravit a zajistit na základě podrobného
projektu sadových úprav, který bude nedílnou součástí dokumentace pro
stavební povolení. Vlastní realizační projekt výsadeb pak bude nedílnou
samostatnou součástí prováděcí dokumentace stavby.
19. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit záchranu části linie lip v km
5,04 borovice lesní „Glauca“ a dalších stromů mimo přímý koridor výstavby,
způsob ochrany včetně kořenové zóny promítnout do POV stavby.
20. V dalším stupni projektové dokumentace na manipulačních a organizačních
plochách kolem letiště zajistit důslednou ochranu všech stromů (včetně aktivní
kořenové zóny), opatření k záchraně promítnout do POV stavby (včetně
přizpůsobení jeřábových drah atp.).
Flora, fauna
1. V rámci prováděcí projektové dokumentace stavby zopakovat
floristický průzkum v jarním a časně letním aspektu rozvoje
v prostorech Stromovky, ruderálních lad u Kopaninského
v prostorech mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem včetně
rybníka a stávajícího náspu nad rybníkem.

podrobný
fytocenóz
potoka a
Libockého

2. Na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat podmínky pro nakládání
s případně doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně
významných druhů rostlin pro stavební povolení koridoru.
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3. Do POV stavby jednoznačně promítnout zahájení zemních prací a přípravy
území nejdříve ke konci období vegetačního klidu z důvodu omezení vlivů na
prostory reprodukce populací volně žijících živočichů.
4. Veškerá odůvodněná kácení dřevin a prořezávky provádět pouze v období
vegetačního klidu.
5. Nejdéle v rámci dokumentace stavby pro stavební povolení opakovaným
zoologickým průzkumem prověřit možnosti výskytu vzácných či zvláště
chráněných druhů živočichů s důrazem na jarní a časně letní aspekt rozvoje
ekosystémů v prostorech:
- Stromovka
- zahrady a sady mezi nádražím Veleslavín a Libockým rybníkem
- Libocký rybník včetně břehů a toku až pod zahrady pod mostem, taras trati u
hráze
- křoviny v pásu železniční tratě podél Evropské
- prostor přechodu údolí Kopaninského potoka
- porosty u letiště
Na základě výstupů tohoto průzkumu konkretizovat podmínky pro nakládání
s doloženými populacemi zvláště chráněných nebo regionálně významných
druhů živočichů pro stavební povolení na uvažovaný záměr.
6. Prostor Stromovky a Královské obory důsledně vyloučit z úvah o realizaci
stavebního dvora nebo zařízení staveniště s tím, že otevření tunelu bude řešeno
ve zúženém profilu stavební jámy včetně jejího statického a stavebnětechnického zabezpečení a manipulační pás bude omezen jen na profil stávající
dvoukolejné trati.
7. V rámci prací ve Stromovce zachovat místní akumulaci vody podél kolejí ve
východní části, případně po ukončení stavby tuto akumulaci obnovit z důvodu
reprodukční plochy obojživelníků.
8. V rámci stavebního dvora LI1 u přechodu ulic Libocká a Litovická přehodnotit
prostorové parametry tohoto dvora ve vztahu k ochraně porostů dřevin jako
lokálního refugia v tomto prostoru.
9. V rámci stavebního dvora L12 u Libockého rybníka preferenčně využít
zpevněné a odpřírodněné plochy.
10. V dalším stupni projektové dokumentace prověřit parametry křížení trati
s lokálním biokoridorem L4/238 přes Litovicko-Šárecký potok z hlediska jeho
prostupnosti pro migrační trasy živočichů.
11. Průhledné protihlukové stěny z důvodu snížení vlivů na drobné pěvce vybavit
siluetami dravců, případně z vnější strany osadit nižší dřevinnou vegetací.
ÚSES, VKP
1. V dalším stupni přípravy záměru doložit bezkolizní průchod prvky ÚSES
(zejména biocentra a biokoridory) a VKP, případné zásahy omezit na nutné
minimum, v případě potřeby řešit kompenzační opatření, založit chybějící prvky
ÚSES na pozemcích dotčených stavbou a vedle toho výsadby směrovat
k lepšímu začlenění trati do volné krajiny i městského prostředí.
2. V rámci projektu vegetačních úprav minimalizovat vlivy na ÚSES, zpracovat
harmonogram rekultivace všech pozemků, které budou dotčeny staveními
pracemi tak, aby se zamezilo jejich ruderalizaci a následnému šíření
ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.
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3. V dalším stupni projektové dokumentace minimalizovat šířku přechodu trati
přes porosty lokálního biokoridoru L4/238 například využitím opěrných zdí
místo klasického násypu, vyžadujícího široký zábor v patě násypového tělesa;
po zaměření všech porostů dřevin navrhnout pouze nezbytný rozsah kácení
(doložit v dokumentaci pro povolení stavby) v ose trasy jen v šíři
minimalizovaného manipulačního pásu.
4. V rámci rekultivace území po výstavbě realizovat v prostoru mezi zářezem nové
trati a západním okrajem areálu výzkumného ústavu výsadbu části biokoridoru
N4/8 v druhové skladbě, odpovídající stanovištnímu vymezení nadregionálního
biokoridoru, včetně keřového lemu, včetně zapojení stávajícího topolového
porostu s plochou ovocných dřevin.
5. Zajistit důslednou rekultivaci území po stavebním dvoru západně od
výzkumného ústavu rostlinné výroby stanovištně odpovídajícími výsadbami.
6. Kácení dřevin v místě křížení lokálního nivního biokoridoru podél Litovicko –
Šáreckého potoka omezit na nezbytnou míru, danou technicko-bezpečnostními
předpisy pro výstavbu mostního objektu.
7. Případné zařízení staveniště pro výstavbu mostního objektu umístit na
ruderální plochy severně od Libockého rybníka nad levý břeh toku z důvodu
ochrany křížení obou větví biokoridoru č. 238 s LBK L3/236, pro opravu tarasu
přednostně využít zpevněných ploch na hrázi.
8. V dalším stupni projektové dokumentace na základě detailnějšího prověření
technických a ekonomických parametrů mostního objektu (lokálního nivního
biokoridoru podél Litovicko – Šáreckého potoka) navrhnout přemostění toku ve
vazbě na odpovídající parametry podle metodiky Agentury ochrany přírody a
krajiny pro křížení vodních toků s funkcí biokoridoru pozemními komunikacemi
(1995), tedy kromě nového profilu dna zajistit i část profilu nad stanovenou
šířku dna v minimálním zastoupením prostoru mimo tok v šíři 1,5 šířky koryta
(tzv. lávka pro zvěř).
9. Veškeré odplavitelné látky a stavební suť, mezideponie sypkých stavebních
materiálů, rubaniny a zemin budou realizovány v dostatečné vzdálenosti od
břehové hrany toků, bude zajištěno jejich včasné odvážení na odsouhlasené
prostory.
10. Pro odvoz a další využití zeminy primárně využít odvoz po železnici na místa
určení po celé ČR za účelem potřeby většího množství zemin pro rekultivační
práce v regionech, kde k dispozici aktuální nabídka zemin chybí.
11. V žádném případě pro deponie či mezideponie zemin nevyužívat plochy
skladebných prvků ÚSES, interakčních prvků, významných krajinných prvků
„ze zákona“ i registrovaných a enkláv mimolesních porostů dřevin v přilehlých
částech správního obvodu hlavního města Prahy a přilehlé části Středočeského
kraje.
Krajina
1. Po realizaci tunelových úseků hloubenou metodou vhodně upravit nový terén
dle technických možností (např. zelený pěší koridor s cyklostezkou a in-line
stezkou, původní repasované mosty, nové lávky).
2. V dalším stupni projektové dokumentace zajistit vypracování samostatného
projektu sadových úprav pro stanici Dlouhá Míle s tím, že je nutno pohledově
rozčlenit velké plochy a sektory použitím skupinové, pásové a liniové výsadby
stromů, v prostorech kolem přemostění kolejí spojovacími komunikacemi,
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západního vstupního areálu a kolem nástupišť autobusového terminálu uplatnit
i kombinovanou výsadbu stromů a keřů.
3. Dále navrhnout západní zapojení obvodové obslužné komunikace kolem
autobusového terminálu Dlouhá Míle do krajiny kombinací liniové a skupinové
výsadby dřevin.
4. V rámci konečného řešení exteriéru komplexu Dlouhá Míle potlačit použití
vysoce reflexních materiálů.
5. Podél paty tělesa estakády přes Kopaninský potok realizovat výsadbu stromů
z důvodu postupného začlenění do krajiny.
6. V rámci přípravy úseku pod Veleslavínem (svah pod Petřinami) prověřit
možnost zúžení jižního svahu zářezu formou kotveného (stabilizovaného)
svahu s využitím opěrné zdi, v exteriéru s použitím přírodě blízkých či
přírodních materiálů.
Ostatní
1. Detailní návrh záměru v prostoru Hradčanská - Špejchar řešit v souladu
s urbanistickou studií Hradčanská - Špejchar a regulačními limity zástavby
tohoto prostoru.
2. Zvážit změny kapacit uzlu P+R a autobusového terminálu ve stanici Dlouhá Míle
tak, aby odpovídaly reálným požadavkům automobilové a autobusové dopravy
přijíždějící do Prahy.
3. Stavba v celém svém rozsahu prochází územím s archeologickými nálezy
s vysokou hustotou archeologických památek. V oblasti archeologie je nutno
postupovat dle platné legislativy.
4. Zvážit možnost realizace podjezdu z ulice Za Vokovickou vozovnou do Krajní.
5. V úseku km 9,571 a 10,900 zvážit možnost realizace nadchodů (přednostně)
nebo podchodů pro chodce (např. u zastávky autobusu Brodecká, rozchod
ulice U Prioru a železniční trati, ke Krnovské).

Pro fázi výstavby
1. Při výběrovém řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích
měřítek i specifikování garancí na minimalizování negativních vlivů stavby na
životní prostředí a na celkovou délku stavby; ve výběrovém řízení zohlednit
požadavky na používání moderních a progresivních postupů výstavby (s
využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií).
2. Před zahájením výstavby bude vypracován a schválen „Plán opatření pro
případ úniku látek závadných vodám pro období výstavby“; s obsahem plánu
budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci stavby; v případě havárie
bude nezbytné postupovat podle pokynů zpracovaných v tomto plánu.
3. Pro stavbu bude vypracován a příslušnému orgánu státní správy předložen
k odsouhlasení povodňový plán stavby (zapojení do hlásné povodňové služby).
4. Na plochách zařízení stavenišť v inundačním území nebudou skladovány látky
škodlivé vodám včetně zásob PHM pro stavební mechanismy.
5. Veškeré odplavitelné látky a stavební suť budou bezprostředně z ploch
stavenišť v inundačním území odváženy.
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6. Na plochách zařízení staveniště v inundačním území budou
stavební
mechanismy odstaveny v minimálním počtu; pod
stojícími stavebními
mechanismy budou instalovány
záchytné plechové nádoby; stavební
mechanismy vybaveny dostatečným množstvím sanačních prostředků pro
případnou likvidaci úniků ropných látek.
7. Tam, kde je to technicky možné a je předpoklad ohrožení povrchových vod
zřídit zemní jímky pro záchyt povrchových vod, popřípadě vybavených lapolem;
pokud budou zachycené vody kontaminovány likvidovat je na odpovídajících
ČOV.
8. Kaly ze zemních jímek s obsahem ropných látek likvidovat na biodegradačních
základnách v regionu.
9. V blízkosti vodních toků nesmí být provozována jakákoliv manipulace s
ropnými látkami, ani jejich skladování, dále zde nesmějí být opravovány žádné
mechanismy (stavební stroje či vozidla), rovněž zde není přípustné jejich
parkování.
10. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat na zařízeních stavenišť v
bezprostředním okolí vodoteče musí být v dokonalém technickém stavu;
nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných úkapů ropných
látek - kontrola bude prováděna pravidelně, vždy před zahájením prací v těchto
územích; v průběhu krátkodobé odstávky mechanismů budou tyto podloženy
těsnými vanami pro případné zachycení uniklých produktů.
11. Pro staveništní dopravu maximálně využívat prostor koridoru dráhy s minimální
zátěží okolních komunikací, pokud je nezbytné, tak v koordinaci s dopravou
generovanou realizací Městského okruhu v úseku SAT Trojská včetně
souvisejících staveb.
12. Veškerý odvoz hmot musí být důsledně veden ve směru „ven“ z města.
usměrňovat staveništní dopravu a dopravní omezení na hlavních komunikacích
tak, aby nedocházelo k neúměrným dopravním kolapsům a jimi vyvolaným
negativním dopadům na životní prostředí lokality. V maximální možné míře
bude využita pro odvoz železniční doprava v kombinaci s dopravou lodní.
Výruby a výkopy ze stavenišť na okraji Prahy budou odváženy nejkratší cestou
kapacitními komunikacemi na dálniční síť.

13. Z hlediska režimu podzemních vod v celém období výstavby provádět
monitoring hydrogeologických poměrů.
14. V případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude kontaminovaná
zemina neprodleně odstraněna a odvezena a uložena na lokalitě určené k těmto
účelům.
15. Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek,
především v průběhu provádění zemních prací; zásoby sypkých stavebních
materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány;
vlastní zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném;
v případě nepříznivých klimatických podmínek v období zemních prací bude
prováděno skrápění příslušných stavebních ploch.
16. Před zahájením stavby bude provedeno místní šetření o stavu vybraných
používaných komunikací; dodavatel stavby bude odpovědný za zajištění řádné
údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením
stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení komunikací do původního
stavu; tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby.

153

Posudek dle zák. č. 100/2001 Sb.

-

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na letiště Ruzyně – I. etapa

17. Zemní práce provádět po etapách vždy v rozsahu nezbytně nutném; dodavatel
stavby bude v případě nutnosti eliminovat sekundární prašnost pravidelným
kropením prostoru staveniště, deponií zemin a stavebních komunikací.
18. Stavební stroje a zařízení na stavbě je třeba zvolit v souladu se zpracovanou
akustickou studií; při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je
nutno se řídit požadavky na maximální hlučnost použitých mechanismů, jejichž
činnost při výstavbě nezpůsobí zhoršení akustické situace a překročení
hygienických limitů; maximální hodnoty hlučnosti použitých typových skupin
stavebních mechanismů a akustické vlastnosti konkrétních mechanismů, které
je možno použít, jsou uvedeny v akustické studii.
19. Během výstavby v blízkosti obytných lokalit je třeba dodržovat dostatečně
dlouhé přestávky během hlučných operací, aby obyvatelé nejbližších objektů
měli možnost větrání vnitřních prostor.
20. Zajistit důkladnou skrývku kvalitní orniční vrstvy a její uložení na mezideponii,
nakládání se skrytou ornicí důsledně realizovat podle pokynů orgánů ochrany
ZPF.
21. Vyloučit z úvah o lokalizaci zařízení staveniště pozemky s výrazným podílem
mimolesních porostů dřevin, pro zařízení staveniště přednostně využít drážní
pozemky, v nezbytných případech větší plochy horší orné půdy v návaznosti
na vedení trasy, nezbytně nutná zařízení staveniště řešit v dostatečné
vzdálenosti od břehové hrany toků za podmínek ochrany kvality vody a
břehových porostů.
22. Plochy zemědělského půdního fondu i PUPFL, které budou dočasně vyjmuty,
budou uvedeny do původního stavu, včetně technické a biologické rekultivace
a osazení dřevin.
23. V rámci stavby bude veden o výkopové zemině respektive stavební suti deník
jehož součástí budou doklady vystavené akreditovanou laboratoří, prokazující
plnění limitů stanovených vyhláškou č. 294/2005 Sb; o způsobu využití
výkopové zeminy respektive stavební suti bude rozhodnuto až na základě
provedených rozborů zemin v prostoru staveniště s odkazem na uvedenou
vyhlášku.
24. V prováděcích projektech stavby budou upřesněny jednotlivé druhy odpadů z
výstavby, jejich množství a předpokládaný způsob využití respektive
odstranění.
25. Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v
oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech v průběhu stavby a
způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena odpovídající evidence;
součástí smlouvy s dodavatelem stavby bude požadavek vznikající odpady
v etapě výstavby nejprve nabídnout k využití.
26. Důsledně zajistit rekultivaci všech pozemků, dotčených stavebními pracemi,
z důvodu prevence šíření ruderálních druhů rostlin a alergenních plevelů.
27. V průběhu výstavby provádět monitoring a případnou likvidaci expanzivních
druhů rostlin. Doba monitoringu a případné potlačování jedinců expanzivních
rostlin je minimálně 3 roky od ukončení stavby.
28. Smluvně zajistit odstranění
oprávněnými k této činnosti.

nebo

využití

odpadů

pouze

se

subjekty

29. Ke kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých
v procesu výstavby a doložit způsob jejich odstranění nebo využití.
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Pro fázi provozu
1. Nová vozidla pro obsluhu letiště budou vybavena sociálním zařízením bez
odvádění odpadů do terénu. Při obnově ostatních vozidel budou
upřednostněna ta, která budou vybavena sociálním zařízením bez odvádění
odpadů do terénu.
2. Po zahájení provozu provést kontrolní měření hluku vybraných lokalit pro
ověření závěrů hlukové studie a účinnosti navržených protihlukových opatření;
výběr lokalit pro ověřující měření bude konzultován s orgánem ochrany
veřejného zdraví.
Kompenzační opatření
1. V případě, že železniční most v Královské oboře, která je kulturní nemovitou
památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních nemovitých památek pod
R.č.Ú.s. 1-1650 bude vyjmut z památkové ochrany kulturní památky Královská
obora, zajistit citlivou přestavbu odpovídající shodnému stávajícímu vzhledu,
avšak v provedení pro dvoukolejnou trať
2. V rámci náhradní výsadby za kácené dřeviny do odborně zpracovaného
projektu sadových úprav zahrnout také následující kompenzace:
- posílení funkce ZCHÚ Královská obora výsadbou podél nového tunelu včetně
realizace obnovy dendrologické sbírky
- posílení funkce lokálního biokoridoru L4/238 výsadbou dřevin v prostoru mezi
břehem Litovicko-Šáreckého potoka a nádražím Veleslavín směrem k hotelu
Krystal
- kompletní osázení prostoru stavebního dvora u areálu Výzkumného ústavu
rostlinné výroby po zrušení stavebního dvora jako součást realizace
nadregionálního biokoridoru
- výsadbu podél levé strany souběhu s ulicí Evropská
- výsadbu podél levé (západní) strany souběhu s okruhem ESO
- komplexní začlenění stanice Dlouhá míle do krajiny kolem komunikací
terminálu s ohledem na rozhledové parametry na křižovatkách

Datum vydání stanoviska:
Otisk razítka příslušného úřadu:
Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Datum zpracování posudku: 23.09.2008
Jméno, příjmení, bydliště a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podílely na
zpracování posudku:
RNDr. Vladimír Ludvík
Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
tel.: 498 500 363, 603 224 626
Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracování posudku:
Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle §19 a §24 zák. č.100/2001 Sb. č.
46170/ENV/06 na základě osvědčení odborné způsobilosti č. 5278/850/OPV/93.
Ing. Michal Plodek
– vlivy hluku a imisí
RNDr. Jiří Veselý – autorizace pro hodnocení podle §67 zák. č. 114/1992 Sb. č.
OEKI/1595/05 a podle §45i zák. č. 114/1992 Sb. č. 630/709/05
- vlivy na živočichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu
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VIII. Přílohy
Kopie vyjádření k dokumentaci
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