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1. Zadání
Toto hodnocení je zpracováno na základě objednávky zadavatele, kterým je Ředitelství silnic a dálnic
ČR.
Dokument je předkládán s obsahem ve smyslu hodnocení dle §45i zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zák. č. 114/1992 Sb.)

2. Cíl hodnocení
Cílem zpracování tohoto díla je vyhodnocení vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 519
Suchdol – Březiněves“. Protože stavba č. 519 je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, je z hlediska
adekvátnosti použitých podkladů a zasazení záměru do kontextu vhodné vyhodnocení vlivů zpracovat
pro celý jeho severozápadní segment, a to z důvodu okrajového dotčení hranic jedné z EVL
souvisejícím záměrem „Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 518 Ruzyně - Suchdol“. Uvedený
postup sdruženého hodnocení dvou navazujících částí SOKP umožní adekvátně vyhodnotit potenciální
vlivy záměrů na lokality soustavy Natura 2000 mimo jiné na úrovni kumulativních a synergických
vlivů, kdy k tomuto přispívá mimo jiné komplexní pohled na SOPK v dotčené oblasti a podrobná
práce, a tím i podrobná znalost, technického a prostorového řešení staveb z pohledu autora posouzení.
Úkolem je ale zároveň zachování určité individuality jednotlivých záměrů a to zejména na poli
navrhovaných opatření, ale i celkových závěrů posouzení, tak aby předložený dokument splňoval
požadovaná metodická kritéria pro každou stavbu oddělitelně.
U záměru „SOKP 518 Ruzyně - Suchdol“ dle stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992Sb. - odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje číslo jednací 005079/2019/KUSK-Pt ze dne 23.1.2019
konstatuje, že v souladu s ust. §45i zákona č. 114/1992Sb. lze vyloučit významný vliv navrhovaného
záměru „SOKP 518 Ruzyně - Suchdol“, a to z důvodu, že záměr do potenciálně dotčené EVL CZ
0213016 Zákolanský potok nezasahuje, ani ji neovlivňuje.
U záměru „SOKP 518 Ruzyně – Suchdol“ dle stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992Sb. - odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy číslo jednací MHMP 210954/2019 ze dne 30.1.2019 u hodnoceného záměru
nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu EVL CZ0110154 Kaňon Vltavy u
Sedlce. Stanovisko zmiňuje dopravu jako významného producenta oxidů dusíku a možnost, že vlivem
ukládání dusíkatých látek do půdy dochází k jejímu obohacování a následně dochází ke změnám
druhového zastoupení ve společenstvu ve pospěch nitrofilní vegetace.
U záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ dle stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992Sb. - odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Středočeského kraje číslo jednací 011263/2019/KUSK/2 ze dne 5.2.2019 konstatuje,
že v souladu s ust. §45i zákona č. 114/1992Sb. lze vyloučit významný vliv navrhovaného záměru
„SOKP 519 Suchdol – Březiněves“, a to z důvodu, že záměr do potenciálně dotčených lokalit
(konkrétně do EVL CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlce) soustavy Natura 2000 nezasahuje, ani ji na
území Středočeského kraje neovlivňuje.
U záměru „SOKP 519 Suchdol – Březiněves“ dle stanoviska orgánu ochrany přírody příslušného dle
ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992Sb. - odboru ochrany prostředí Magistrátu
hlavního města Prahy číslo jednací MHMP 209391/2019 ze dne 30.1.2019 u hodnoceného záměru
nelze vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu EVL CZ0110154 Kaňon Vltavy u
Sedlce. Stanovisko zmiňuje dopravu jako významného producenta oxidů dusíku a možnost, že vlivem
ukládání dusíkatých látek do půdy dochází k jejímu obohacování a následně dochází ke změnám
druhového zastoupení ve společenstvu ve pospěch nitrofilní vegetace.
Vyhodnocení je provedeno na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany a
celistvost ve smyslu §45i zák. č. 114/1992 Sb., a to ve fázi oznámení. Jako dotčená byla vyhodnocena
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jedna lokalita EVL. Ptačích oblastí se záměr nedotýká.

3. Postup a metodika zpracování hodnocení
Předkládané posouzení je zpracováno dle příslušné legislativy Evropského společenství (Směrnice
Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků; Směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních
stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin) a národní legislativy (zákon č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění; vyhlášky č. 142/2018 Sb.), a proto jeho struktura a
obsah odpovídá metodickým doporučením Evropské komise pro praktickou aplikaci článku 6
směrnice o stanovištích, které byly vydány ve formě tzv. Guidance Documents (Anonymus 2000,
2001, 2007); detailní postup a členění textu pak vychází z metodického materiálu vydaného na národní
úrovni (MŽP ČR 2007). V souladu s tímto materiálem je významnost, rozsah a síla vlivů hodnocena s
použitím následující stupnice:
Hodnota

Termín

-2

Významný
negativní
vliv

-1

Mírně
negativní
vliv

0

+

Popis
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat pouze
v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo
její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště
nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje
druhu. Významný negativní vliv vyplývá ze zadání záměru, nelze jej
eliminovat.
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
Nevylučuje realizaci záměru.
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu
nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.

Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
Pozitivní
vliv

Příznivý vliv na stanoviště či populaci druhu; zlepšení ekologických
nároků stanoviště nebo druhu, příznivý zásah do biotopu nebo do
přirozeného vývoje druhu.

Poznámka: Cílem "naturového" hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To
odpovídá hodnotě -2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +;
všechny tyto hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění
umožní odlišit záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce s vlivy
pozitivními.
Vodítkem pro rozhodnutí o významnosti vlivu jsou kromě uvedeného dostupná data z odborné
literatury o ekologii předmětu ochrany, o životaschopnosti populací druhů, o minimálních areálech
stanovišť.
Argumenty pro stanovení významného negativního vlivu se mohou týkat:
Kvantitativních parametrů předmětu ochrany. Dá se říci, že již ovlivnění řádově jednotek procent
výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.
Kvalitativních parametrů předmětu ochrany. Nezávisle na kvantitativních parametrech může být
argumentace významného vlivu založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany jako např.:
 jedinečný výskyt v ČR (tj. předmět ochrany je v dotčené EVL/PO sice hojný, ale je to jediná
EVL/PO, kde se vyskytuje jako předmět ochrany),
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velmi kvalitní výskyt v rámci EVL/PO (jádrové území pro výskyt druhu, větší rozlohy
reprezentativních porostů atd.),
ohrožená, poslední, zanikající populace/stanoviště v EVL/PO.

Zásadního významu místa z hlediska biologie druhu, např.:
 místo rozmnožování (hnízdiště, tokaniště, trdliště, stromové dutiny apod.),
 nenahraditelný potravní biotop,
 úkrytové možnosti,
 migrační trasy,
 ekologických funkcí nezbytných pro zachování předmětů ochrany a celistvosti lokality.
V případech identifikace negativních vlivů by mělo být zhodnocení významnosti vlivů podepřeno
širším konsensem relevantních odborníků (regionálních znalců pro ovlivněný předmět ochrany a kde
je to díky charakteru záměru nebo významu lokality nutné, i předních odborníků na celostátní úrovni).
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy
neexistují dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany
a zároveň se jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality nebo kvantity
v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné opatrnosti je však možné
aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru (tzn. kdy jsou k dispozici dostatečné
podklady o záměru).
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4. Charakteristika záměru
4.1. Název záměru
Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 519 Suchdol – Březiněves
Silniční okruh kolem Prahy, stavba č. 518 Ruzyně – Suchdol
Umístění záměru:
Hlavní město Praha
městské části:
katastrální území:
Středočeský kraj
obce:
katastrální území:

Praha 6, Praha 8, Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry, Praha-Ďáblice,
Praha-Lysolaje, Praha-Přední Kopanina, Praha-Nebušice, Praha-Suchdol.
Bohnice, Březiněves, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice, Lysolaje, Přední
Kopanina, Nebušice, Sedlec, Suchdol.
Horoměřice, Roztoky u Prahy, Zdiby
Horoměřice, Roztoky u Prahy, Zdiby

4.2. Charakter záměru

Schéma záměru SOKP č. 519 a č 518, a jeho poloha ve vztahu k soustavě Natura 2000
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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4.2.1. Základní údaje stavby SOKP 519 Suchdol - Březiněves
Kapacita (rozsah) záměru
Dotčené území, ve kterém je navrhována výše uvedená stavba, je v současné době nezastavěné území.
Z hlediska členitosti území prochází trasa SOKP stavby 519 výrazně rozdílnou krajinou. Začátek
stavby v přechodu přes Vltavu je území charakteristické hlubokým údolím se strmými skalními srázy
na obou březích řeky. Dále trasa přechází relativně hluboké rokle Čimického a Drahanského potoka,
tedy pravostranné vltavské přítoky. Mezi Čimicemi, Dolními Chabry, Zdiby a Březiněvsí je území
charakteristické rozsáhlými poli.
Trasa SOKP 519 prochází zejména nezastavěným extravilánovým územím. Nejblíže se k
urbanizovanému prostředí blíží v okolí Čimic a Dolních Chabrů. Dále trasa kříží zahrádkářskou osadu
v Dolních Chabrech, která je křížena mostním objektem přes údolí Drahanského potoka a přes čistírnu
odpadních vod. Zástavba Čimic je charakterizována nízkými rodinnými domky a vilkami. Zástavba v
Dolních Chabrech je obdobná a je charakterizována především rodinnými domky.
Podrobněji je oblast stanovena rozhraním mezi řešenou stavbou 519 a stavbou 518, které je tvořena
mostem přes Vltavu. (Pozn.: Mostní objekt přes Vltavu mezi Suchdolem a Bohnicemi patří již do
stavby 519.) A křižovatkou s dálnicí D8 a stavbou SOKP 520, tedy mimoúrovňovou křižovatkou
Březiněves. Začátek stavby je tedy v mostu přes Vltavu (navazující stavba SOKP 518) ve staničení km
38,250 00 a konec stavby je v MÚK Březiněves km 44,920 37 (navazující stavba SOKP 519 a D8).
4.2.1.1. Údaje o vstupech
Bilance zemin
Odhad bilance zemních prací byl proveden pro úseky mezi mostními objekty na hlavní trase SOKP
519. Z následující tabulky vyplývá, že v rámci stavby vznikne cca 1 223 401 m3 přebytečných zemin.
Lze předpokládat, že tato zemina bude rovněž využita pro vytvoření dalších protihlukových valů
v rámci předmětné stavby. Bude doplněno z výsledků hlukové studie. Přebytky zeminy, které nebudou
moci být využity v rámci stavby, budou odváženy na skládku nebo k terénním úpravám v blízkém
okolí.

Voda
Období výstavby
Pitná voda
Voda pro hygienické potřeby bude během stavby zajišťována obvyklými prostředky (např. dovozem
balené vody, cisternami, napojením na stávající rozvod vody). Pro dopravu vody bude určující i
charakter zařízení staveniště. Objem spotřebované vody bude závislý na počtu pracovníků na stavbě.
Lze očekávat, že si stavba vyžádá výstavbu většího počtu stavenišť, zejména u složitějších stavebních
objektů jako jsou mostní objekty či MÚK. Tomu poté budou také odpovídat nároky na zásobování
pitnou vodou. V této fázi projektových příprav nejsou známy přesné bilance spotřeby pitné vody.
Požární voda
Potencionální potřeba požární vody v průběhu výstavby bude pokryta ze zdrojů provozní vody.
Technologická voda
Pro technologické účely (např. výroba betonových a maltových směsí na stavbě, ošetřování betonu ve
fázi tuhnutí, oplachy vozidel) může být voda odebírána z místních zdrojů (např. vodovodní sítě), nebo
dovážena cisternami. Tato problematika bude podrobně řešena dodavatelem stavby. Pro výrobu
betonu musí být ověřena kvalita vody. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby lze očekávat, že na
stavbu bude již dovážena hotová betonová směs, a to buď z nejbližší betonárny, eventuálně bude
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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realizována nová dočasná betonárna zajišťující obsluhu stavby, popř. dalších navazujících úseků
SOKP.
V této fázi projektových příprav nejsou známy bilance odběru a spotřeby vody. Přesná bilance
spotřeba vody bude záležet na způsobu realizace stavby vybraným dodavatelem stavby.
Období provozu
Pitná voda
Se spotřebou pitné vody se v průběhu provozu stavby nepředpokládá.
Požární voda
Stavba nebude nárokovat připojení k vodárenským zařízením pro zajištění dodávky vody pomocí
požárního vodovodu.
Technologická voda
Využití technologické vody se v období provozu stavby předpokládá pouze pro údržbu vozovky.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Období výstavby
Mezi surovinovými zdroji používaných na stavbu, tj. stavebním materiálem, tvoří vedle stavební
konstrukce vlastní vozovky a jejího příslušenství největší položku zemní tělesa komunikace a
betonové konstrukce MÚK a mostů.
Přehled základních surovin stavby:







Kamenivo
Asfalt pro konstrukci vozovky
Betonové prefabrikáty
Kovové díly různých konstrukcí
Trouby a trubní prefabrikáty
Dřevěné a plastové části protihlukové konstrukce.

Kubatury jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny ve výkazu výměr projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Jedná se o materiál, který z hlediska vlivu stavby na
životní prostředí nemá negativní účinky a vyjma zemin násypů nebude předmětem místních zdrojů.
V případě zemních prací bude pro násyp maximálně využit materiál získaný odtěžením v partiích
terénních zářezů trasy komunikace a tunelů. Vhodnost tohoto materiálu posoudí podrobný geologický
průzkum provedený v trase navrhované silnice. Z hlediska celkové bilance zemních prací bude stavba
silničního okruhu vykazovat přebytek výkopového materiálu. Důvodem je vedení běžné trasy v zářezu
v převládající délce celé trasy.
Přebytek materiálu výkopu, který je výsledkem všech hodnocených variant, bude uložen na skládce
odpadů se zabezpečením kategorie 1 skupiny podle vyhlášky č.334/1999 Sb., o nakládání s odpady. V
případě, že by se prokázala lokální kontaminace vytěžené zeminy nebo byla stavbou dotčena stará
skládka nebo jiná ekologické zátěž v území, je nutné provést uložení odpadu na zabezpečenou skládku
v souladu s výsledky výluhové zkoušky odpadu.
Možnosti ukládání přebytku výkopku, lokality provozovaných skládek a vhodných lokalit se mohou v
době realizace stavby lišit od současného stavu. S ohledem na množství přepravovaného materiálu
doporučujeme možnost využití lodní přepravy materiálu po Vltavě a následně po Labi a z toho
vyplývající variantu skládkování odpadu-zeminy na skládce např. v okresech Mělník, Mladá Boleslav,
Litoměřice nebo v severočeském regionu.
Období provozu
Spotřeba elektrické energie je spojena po dokončení stavby s provozem komunikace ve formě
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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provozně-technických objektů, např. osvětlení komunikace, dopravního značení nebo dopravní
signalizace.
Provoz komunikace vyžaduje v zimním období posypový materiál. Pro chemický posyp komunikace
dané třídy a významu se používají rozmrazovací látky (s hlavním podílem NaCl a CaCl2) v množství
pro naše klimatické pásmo s odpovídající hodnotou 1-2 kg/m2 za rok.
Provoz a údržba silničního okruhu nebudou vyžadovat žádné další významné surovinové a energetické
zdroje.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Stavba charakteru SOKP bude spojena s dalšími nároky na dopravní a technickou infrastrukturu.
Takovými nároky jsou zejména přeložky stávajících sítí technické infrastruktury nebo dopravních
komunikací, které budou dotčeny záměrem. Tyto přeložky budou řešeny společně s realizací stavby
SOKP 519 tak, aby nadále zůstalo zajištěno napojení dotčeného území na veřejnou infrastrukturu jak
v průběhu realizace stavby, tak v rámci jejího provozu. V konečném výsledku půjde o nároky trvalého
charakteru. Nezbytné přeložky veřejné infrastruktury jsou součástí posuzovaného záměru, nejsou
proto považovány za další vyvolané požadavky na území.
Záměr bude ve fázi své realizace vyžadovat řadu doprovodné dopravní a technické infrastruktury
zajišťující chod stavby. Takovéto nároky budou dočasného charakteru. Přesný rozsah není v současné
době znám a bude upřesněn v dalších fázích projektové přípravy.
Dopravní infrastruktura
Období výstavby
V období výstavby záměru budou zřízena staveniště, vzhledem k velikosti stavby lze očekávat, že jich
může být větší počet, a to zejména u stavebně složitějších úseků jako jsou mostní objekty či MÚK.
Každé staveniště bude zpřístupněno po stávajících komunikacích, popř. po dočasných komunikacích
zbudovaných pro tyto účely, které umožní další napojení stavby na páteřní dopravní síť zajišťující mj.
dopravu pracovníků na stavbu, dopravu stavebního materiálu včetně dovozu hotové betonové směsi z
betonárny, dopravu stavební strojů nezpůsobilých provozu na pozemních komunikacích apod. Za
páteřní dopravní síť lze považovat zejména silnice I. – III. třídy. Každé staveniště bude vybaveno
plochami pro dopravu v klidu umožňující stání jak stavebních strojů, tak automobilů pracovníků. Ze
staveniště budou následně zbudovány dočasné komunikace do prostoru s probíhajícími stavebními
pracemi. Staveniště mohou být dále vybavena vlastními vnitroareálovými komunikacemi
k jednotlivým objektům v závislosti na jejich velikosti a způsobu zařízení (sklady a dílny, odstavné
plochy, buňkoviště sestavené z mobilních kontejnerů, atd.).
Období provozu
V období provozu bude záměr podléhat nezbytným udržovacím pracím. Tyto práce budou prováděny
buď přímo z komunikace D0 spojené se zavedením dočasných dopravních omezení nebo bude příjezd
na dálnici zajištěn z ostatních komunikací, kterými bude možné se ke stavbě přiblížit. Udržovacími
pracemi se rozumí zejména péče o povrch komunikace, zabezpečovací zařízení, dopravní značení,
odvodnění a osvětlení komunikace, dále kultivace izolační zeleně podél komunikace nebo kosení
zatravněných ploch v silničních příkopech, náspech či zářezech. Údržbě budou podléhat i zbudované
retenční nádrže nebo dešťové usazovací nádrže. Areály retenčních nádrží a DUN budou zpřístupněny
vlastními účelovými komunikacemi.
Kromě udržovacích prací bude dálnice D0 sloužit jako příjezdová komunikace záchranného
integrovaného systému k haváriím, popř. může sloužit jako přistávací plocha letecké záchranné
služby.
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Technická infrastruktura
Období výstavby
Jednotlivá staveniště bude nutné napojit na nezbytnou technickou infrastrukturu, rozsah bude dán
jejich velikostí a způsobem zařízení. Na staveništích je očekávána přítomnost buňkoviště z mobilních
kontejnerů, skladů a dílen, odstavných a parkovacích ploch apod. Bude proto nutné zajistit napojení
staveniště na systém zásobování pitnou a užitkovou vodou a dále zajistit bezpečnou likvidaci
odpadních vod. Za nezbytné je považováno i zajištění napojení staveniště na elektrickou energii pro
chod buňkoviště včetně jeho vytápění, provoz dílen, chod některých stavebních strojů, osvětlení
staveniště apod. V místech, kde nebude možné trvale zajistit dodávky elektrické energie, budou jako
zdroje využity mobilní elektrocentrály.
Záměr vyvolá přeložky některých sítí technické infrastruktury, zejména plynovodů, vodovodů, popř.
vyvolá některé úpravy na elektrické síti. V průběhu realizace těchto přeložek budou dodávky plynu,
elektrické energie popř. pitné vody dočasně omezeny. Dojde-li ke krátkodobému přerušení dodávek
pitné vody bude zajištěno náhradní zásobování cisternami. Významné omezená zásobování území po
energetické či vodohospodářské stránce však není předpokládáno.
Přesný výčet požadavků na technickou infrastrukturu není v současné době znám a bude uveden
v „Plánu organizace výstavby“, který bude zpracován v další fázi projektové přípravy.
Období provozu
V období provozu nejsou očekávány žádné zvýšené nároky na technickou infrastrukturu. Bude-li
nutno v rámci údržby komunikace zajistit dodávky elektrické energie, bude tak provedeno pomocí
mobilních elektrocentrál. Jako zdroj pitné vody bude sloužit balená voda, užitková voda bude
v případě potřeby dovezena cisternami.
4.2.1.2. Údaje o výstupech
Ovzduší
Ovzduší je řešeno na základě rozptylové studie která je společná pro oba posuzované záměry.
Relevantní údaje o stávajícím stavu a předpokládaném vývoji kvality ovzduší jsou uvedeny v kapitole
9.2.1.
Odpadní vody
Období výstavby
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou vznikat v rámci zařízení staveniště. Předpokladem je použití
mobilních WC nebo WC, které budou přímo součástí buňkoviště. Součástí mohou být též umývárny.
Množství splaškových vod nelze předem určit a bude záviset na množství pracovníků na stavbě, době
výstavby a dalších okolnostech. Způsob nakládání s těmito vodami bude v souladu s platnou
legislativou.
Dešťové vody
Jedná se o vodu svedenou z terénních zářezů, zachycenou v dočasných sedimentačních jímkách s
infiltrací nebo v předstihu budovaných retenčních nádržích se zneškodněním separovaného kalu jako
odpadu.
Technologické odpadní vody
Vznik technologických odpadních vod v průběhu výstavby se předpokládá v souvislosti s čištěním
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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stavebních mechanismů, při vlhčení betonu a při čištění komunikací na příjezdových trasách.
Produkce těchto odpadních vod se v průběhu výstavby očekává minimální.
Množství uvedených druhů odpadních vod nelze stanovit, protože závisí na budoucím plánu
organizace výstavby konkrétního stavebního dodavatele (počet zaměstnanců, druh použité stavební
mechanizace a technologie).
Význam těchto vod nespočívá v jejich množství, ale v nebezpečí možného úniku stavbou
kontaminované vody do okolního prostředí.
Období provozu
Splaškové vody
Jediným druhem odpadní vody vznikající během provozu stavby silničního okruhu je srážková
(dešťová) voda) sváděná ze zpevněných ploch realizované stavby. Množství produkovaných
odpadních vod je závislé na velikosti odvodňované plochy komunikace stavebních objektů, a tudíž
roste s délkou trasy.
Srážkové vody, které odtékají z povrchu komunikace, jsou podle svého původu na základě ČSN 75
6101 označovány za znečištěné srážkové vody.
Srážkové, tj. zejména dešťové vody se po kontaktu s vozovkou obohacují o některé kontaminanty, z
nichž nejdůležitější jsou chloridy z posypových solí a ropné látky z úkapů vozidel.
Nárůst odkanalizované plochy zpevněných ploch stavebních objektů vyžaduje separátní řešení
odvodnění s odkanalizováním přes systém sběrné kanalizace SO a systém záchytných podélných
příkopů v úsecích terénních zářezů trasy SO. Znečištěné odpadní vody budou odváděny přes čistící
zařízení lapolů a retenční nádrže do vybraných spádově vhodných a z hlediska kapacity koryta a
dalších parametrů vyhovujících stávajících vodotečí v území.
Pro bezpečné odvedení dešťových srážek mimo těleso záměru jsou jeho součástí areály RN a DUN
(areál DUN Čimice západ, areál DUN Čimice východ, areál RN a DUN Ďáblice). Odtok z RN a DUN
je sveden do nejbližších vodních toků.

Odpady
Období výstavby
V průběhu realizace stavby vzniknou odpady, se kterými je povinností původce odpadu nakládat dle
platné legislativy na úseku odpadového hospodářství. Dle této legislativy je třeba postupovat při
nakládání s odpady, tzn. vyřešení způsobu jejich shromažďování, dopravy, využívání, případného
odstraňování.
V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována následující hierarchie způsobu nakládání
s odpady:
1)
2)
3)
4)
5)

předcházení vzniku odpadů
příprava k opětovnému použití
recyklace odpadů
jiné využití, například energetické využití
odstranění odpadů

Během stavby bude vedena samostatná evidence v rozsahu vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpadové hospodářství stavby bude probíhat
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, a dále v souladu s vyhláškou č. 93/2016 Sb., kterou
se stanoví katalog odpadů, a vyhláškou č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o nezávadném odstranění odpadů, přičemž původci
odpadů budou zhotovitelé stavebních prací.
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Původce odpadů (zhotovitel) zabezpečí využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavebních prací
vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě, která je oprávněna k nakládání s odpady
podle výše uvedeného zákona o odpadech. Před předáním odpadů budou odpady shromažďovány
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo
únikem. Musí být plněny i další povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech – zejména nakládání
s nebezpečnými odpady a plnění ohlašovacích povinností.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, budou tyto umístěny do zabezpečených nádob, či obalů
odpovídajících povaze nebezpečné látky tak, aby bylo zamezeno úniku látek do okolního prostředí a
minimalizována všechna potencionální rizika. Tyto odpady budou předávány oprávněným osobám a
doklady o jejich způsobilosti budou skladovány dle předpisů. Manipulace s odpady bude
zaznamenávána v průběžné evidenci a pro nebezpečné odpady bude vypracováván ohlašovací list pro
přepravu.
Přebytky zeminy, které nebudou moci být využity v rámci stavby, mohou být použity k terénním
úpravám (nekontaminovaná zemina) v blízkém okolí. Případně uloženy na deponii nebo skládku.
V případě trvalých záborů ZPF bude s ornicí a podorniční vrstvou nakládáno dle pokynů orgánu
ochrany ZPF. Ornice bude využita na rekultivace a podorniční vrstva bude použita na ohumusování
zemního tělesa.
Období provozu
Při provozu záměru (tzn. užívání a údržba komunikace), budou vznikat odpady z údržby vozovek a
jejich okolí, sekání trávy na zatravněných plochách, údržby dřevin. Dále budou vznikat odpady
z likvidace příp. havarovaných vozidel, odpadky vyhazované motoristy, posypové materiály ze zimní
údržby, odpady z uhynulých zvířat při střetu s motorovými vozidly, odpady z čištění odvodňovacích
zařízení apod.
Množství produkovaného odpadu ve fázi provozu bude záviset na provozních podmínkách v daném
úseku komunikace. V následující tabulce je uveden přehled předpokládaných druhů odpadů,
vznikajících ve fázi provozu.
Hluk
Hluk je průvodním jevem jak stavby, tak i vlastního provozu na dokončené komunikaci. V případě
stavby se jedná o hluk působený stavebními stroji s dočasnou dobou existence po dobu výstavby. Hluk
působený dopravou má trvalý charakter po celou dobu užívání uvedené komunikace s tím, že zasahuje
s nevelkými odchylkami celou trasu komunikace.
Vibrace
Lokální vibrace způsobují dočasné zhoršení faktoru pohody místních obyvatel. V případě intenzivnější
vibrace může dojít až k porušení statiky stávajících stavebních objektů.
Významnějším zdrojem v období realizace stavby se jeví otřesy způsobené stavebními mechanismy
při hutnění násypů silnice a těžké nákladní automobily při přepravě materiálu.
Velikost přenosu vibrace závisí na stavbě geologického podloží, stavební konstrukci budov a
především na jejich vzdálenosti od místa vzniku vibrace.
Objekty v zóně vlivu v předložené variantě budou v dalších stupních projektové dokumentace
posouzeny z hlediska jejich ohrožení tak, aby nebyla narušena jejich funkce při provádění stavby ani
během provozu. Z tohoto hlediska je třeba posoudit možnost ohrožení:



Otřesy při provádění stavebních prací
Poklesy území po dokončení stavby.

Hlavními faktory, které určují intenzitu vibrací, jsou:


Intenzita a skladba dopravy
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Rychlost pohybu dopravního proudu
Stav povrchu vozovky.

Světelné znečištění
Celá trasa záměru bude osvětlena a bude tak představovat zdroj tzv. světelného znečištění především u
okrajové zástavby nejbližších sídel (Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Březiněves), toto ještě
bude doplňovat svícení motorových vozidel. Samotné území Prahy je ovlivněno světelným
znečištěním nejvíce v centrální části města, okrajové části města jsou ovlivněny světelným
znečištěním méně oproti centru města. V dalších stupních projektové dokumentace bude nutné této
problematice věnovat pozornost a minimalizovat světelné znečištění způsobené stavbou (např. výběr
vhodných svítidel). Na následujícím obrázku je uvedena mapa umělého jasu noční oblohy v Praze a
bližším okolí.
4.2.2. Základní údaje stavby č. 518 Ruzyně - Suchdol
Předkládaným záměrem je stavba Silničního okruhu kolem Prahy, stavba 518 Ruzyně – Suchdol. Je
navržena v délce 8,26 km. Začátek stavby je v km 29,990 vložen do mimoúrovňové křižovatky MÚK
Přední Kopanina, kde se napojuje na přeložku silnici I/7, přičemž součástí předkládaného záměru je
dobudování MÚK Přední Kopanina, ve které se připojí dálnice D7. Konec stavby je situován za MÚK
Rybářka před opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250, kde silniční okruh pokračuje stavbou 519. Ta
představuje samostatnou stavbu, není součástí předkládaného záměru.
Silniční okruh kolem Prahy je pozemní komunikací a je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Stavba
SOKP 518 je navržena na základě výhledových intenzit jako šestipruhová komunikace v kategorii
D34/100 s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových křižovatek.
Součástí záměru je Přivaděč Rybářka, který je zaústěn do MÚK Rybářka a který napojuje ulici
Kamýckou. Je navržen v kategorii MS2 9/9/50 v délce 1,860 km. Vlastní trasa přivaděče dle uvedené
kategorie jde převážně v tunelu nebo přechází do křižovatkových větví.
Na hlavní trase jsou navrženy 4 mimoúrovňové křižovatky. Celkem je navrženo 8 mostních objektů,
všechny jsou koncipovány jako nadjezdy. Technické řešení stavby zahrnuje 2 tunelové úseky (tunel
Suchdol v délce 1970 m a tunel Rybářka v délce 900 m).
Silniční okruh kolem Prahy je zařazen do sítě dálnic jako dálnice D0. Hlavní trasa je na základě
výhledových intenzit navržena jako šestipruhová, směrově dělená komunikace se středním dělícím
pásem v kategorii D34/100, s připojovacími a odbočovacími pruhy v oblasti mimoúrovňových
křižovatek, o celkové délce 8,26 km.
Začátek stavby SOKP 518 je v prostoru mimoúrovňové křižovatky MÚK Přední Kopanina v km
29,990, kde se napojuje na přeložku silnice I/7. Součástí stavby je dobudování MÚK Přední Kopanina,
ve které se připojí dálnice D7.
Trasa se stáčí na východ a po orné půdě je vedena volnou krajinou mezi Přední Kopaninou a
Horoměřicemi na severu a Nebušicemi a Lysolaji na jihu. Přes pokračující zářez přejíždí trasu
nadjezdy mostů s připojením místních polních cest a komunikací mezi Nebušicemi a Přední
Kopaninou a Horoměřicemi. Silnice vede v zářezu pod nadjezdem místní komunikace
K Tuchoměřicům v km 31,201, která zajišťuje dopravní spojení mezi Nebušicemi a Přední
Kopaninou. Nadjezdem prochází dále polní cesta s biokoridorem v km 32,037 a silnice III/2404 v km
32,501, která vede od Horoměřic k lokalitě Na Padesátníku. Za křížením s polní cestou V Oříškách
v km 33,901 následuje kosodélná mimoúrovňová křižovatka Horoměřice (typ diamant), sloužící
k napojení silnice II/240 a okolních obcí včetně městské části Praha 6. Jednotlivé rampy MÚK jsou na
silnici II/240 napojeny přes okružní křižovatky.
Trasa pokračuje zářezem k nadjezdu silnice III/2403 Horoměřice – Lysolaje v km 35,208 a dále
k deltovité MÚK Suchdol, která připojuje silnici II/241, která je hlavní komunikací spojující
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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středočeské obce s Prahou. Za křižovatkou přes prostor městské části Suchdol prochází trasa téměř 2
km dlouhým hloubeným tunelem, který je příčně rozdělen do dvou jednosměrně pojížděných tubusů
se třemi jízdními pruhy a jedním odstavným pruhem. Na druhém konci před východním portálem
tunelu a mostem přes řeku Vltavu (není součástí úseku 518) je situována MÚK Rybářka trubkovitého
tvaru.
Konec stavby SOKP 518 je umístěn za MÚK Rybářka před opěrou mostu přes Vltavu v km 38,250,
kde navazuje na SOKP 519.
4.2.2.1. Údaje o vstupech
Půda
Stavba zasahuje do území šesti katastrálních území, z čehož dvě jsou dotčeny zcela okrajově.
V počátečním úseku je stavba vedena přes katastrální území Přední Kopanina, střední úsek přes k.ú
Horoměřice, východní část přes k.ú., Suchdol. Velice okrajově je dotčeno také k.ú Nebušice a k.ú.
Lysolaje. Přivaděč Rybářka je veden přes k.ú Suchdol a k.ú. Sedlec.
Celkový zábor trvalý je 95,1712 ha, z čehož je:
 88,2942 ha ZPF
 0,5817 ha PUPFL
 6,2953 ha ostatní plocha
Z hlediska druhu pozemku v rámci ZPF jsou dotčeny zejména orná půda, v k.ú. Suchdol také zahrady
a ovocné sady.
Dočasný zábor není ve stávajícím stupni přípravy stavby stanoven.
Voda
Období výstavby
Množství pitné a technologické vody závisí na organizaci a počtu pracovníků.
Skutečná spotřeba vody bude určena na základě specifikace stavebních technologií a způsobu
realizace stavby, který navrhne dodavatel stavby.
Období provozu
Provoz nebude generovat žádné nároky na pitnou vodu.
Potřeba vody pro provoz komunikací zahrnuje nároky pro skrápění či mytí komunikací, mytí tunelů či
pro přípravu solanky užívané pro zimní údržbu. Dalším nárokem na vodu je potřeba vody v době
požárního zásahu při havarijní situaci v tunelu.
Surovinové a energetické zdroje
Období výstavby
 Surovinové zdroje
Pro výstavbu záměru budou třeba jednorázově především suroviny do konstrukčních vrstev vozovky a
pro výstavbu tunelů. Jedná se o následující suroviny:


kamenivo, štěrkopísky, asfalty pro konstrukční vrstvy vozovek



kamenivo, štěrkopísky pro betonové konstrukce



cement a přísady do betonů
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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ocel, železobeton, atd.



prefabrikáty, potrubí

Dále vzniknou při výstavbě nároky především na:


zeleň, stromy a keře určené k výsadbě



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



materiály pro přeložky a ochranu vedení inženýrských sítí.



nátěrové hmoty, izolační materiály, kabely



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

Kubatury jednotlivých položek stavebního materiálu budou vyčísleny v navazující PD.
 Elektrická energie
Při výstavbě vzniknou nároky na odběr elektrické energie na staveništi, jejíž odběr je předpokládán z
veřejné distribuční sítě. V místech bez možnosti připojení na odběrná místa budou využity mobilní
dieselagregáty. Přesná kvantifikace spotřeby elektrické energie bude stanovena po výběru dodavatele
na základě znalosti použitých technologií a mechanizmů.
Období provozu
Během provozu vzniknou nároky na pohonné hmoty, oleje a maziva pro mechanizmy údržby
komunikace a v zimním období dále na posypový materiál. Při případných opravách povrchu
komunikace se bude jednat o obalovanou živičnou směs.
V období provozu jsou nároky na elektrickou energii dány zejména osvětlením komunikace a tunelů a
systémem odvětrávání tunelů. Dále se jedná o světelně řízenou křižovatku s ul. Kamýckou,
protipožární systémy a systémy telematiky. Nároky na el. energii generuje také údržba technického
vybavení tunelů.
4.2.2.2. Údaje o výstupech
Ovzduší
Ovzduší je řešeno na základě rozptylové studie která je společná pro oba posuzované záměry.
Relevantní údaje o stávajícím stavu a předpokládaném vývoji kvality ovzduší jsou uvedeny v kapitole
9.2.1.
Záření radioaktivní, elektromagnetické, světelné znečištění
Výskyt radioaktivního a elektromagnetického záření se ve spojitosti s předkládaným záměrem
neočekává ani při výstavbě, ani při trvalém provozu na komunikaci.
Světelné znečištění lze uvažovat pro fázi provozu v místech osvětlení komunikace SOKP 518, portálů
tunelů a u nadjezdů přes okruh (křížící komunikace, ramena MÚK), které jsou vedeny v násypech.
Vibrace
Období výstavby
K výskytu vibrací může během výstavby docházet vlivem nasazení stavebních strojů (kompresory,
sbíjecí kladiva, vibrační válce apod.), a to zejména při realizaci tunelových úseků.
Významným zdrojem vibrací budou trhací práce při výstavbě tunelů a odvodňovacích šachet a štol.
Zdrojem vibrací může být také automobilová doprava vyvolaná stavbou, a to zejména těžká nákladní.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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Období provozu
Zdrojem zatížení jsou dopravní prostředky. Charakter vibrací je závislý na hmotnosti vozidel, rychlosti
a způsobu jízdy a rovinnosti jízdní dráhy, významný vliv hraje také skladba podloží vozovky a
geologického podloží. Rozsah vlivu vibrací je dán vzdáleností od zástavby.
Odpadní vody
Výstavba
V období výstavby lze předpokládat produkci splaškových odpadních vod z hygienického a sociálního
vybavení, vybudovaného pro pracovníky dodavatelských firem. Množství vyplývá z celkového
uvažovaného počtu pracovníků. Na stavbě budou využita chemická WC. Odpadní splašková voda ze
zařízení staveniště bude jímána do provizorních jímek a pravidelně vyvážena.
Dále se jedná o srážkové vody, u nichž nelze vyloučit smyv olejových úkapů z povrchu staveniště.
Při realizaci tunelů vznikají důlní vody, které jsou směsí průsakových vod a vod technologických.
Technologické vody - jedná se o vodu používanou v rámci výstavby, na oplach stavebních strojů atd.
Období provozu
Provozem stavby nebudou vznikat žádné splaškové odpadní vody.
Stavba svým charakterem nepřináší přímé vstupy do podzemních vod.
Provozní vody (technologické) - Jsou uvažovány oplachové odpadní vody, které budou vznikat
v souvislosti s údržbou tunelu, nebo vody z protipožárních zásahů.
Srážkové vody smývají znečištění vznikající provozem na komunikaci (Cl-, NEL, NL, BSK5, Pb, Zn)
a mohou tak ovlivnit jakost vody v recipientech. Realizací stavby vzniknou nové zpevněné plochy
vozovek (přibližně 24,2 ha), které neumožňují přirozené vsakování srážkových vod. Adekvátně
velikosti zpevněné plochy se zvýší povrchový odtok z území do recipientů. Dotčené plochy jsou
v nulové variantě zejména nezpevněné – orné půdy, v oblasti Suchdola se jedná o plochy zahrádek.
Zpevnění dotčených ploch přinese zvýšení objemu povrchového odtoku, dle hodnot odtokového
součinitele (TP 83 Odvodnění pozemních komunikací) až o 8-mi násobek.
Veškerá srážková voda ze zpevněných ploch komunikací bude zachycována v rigolech se svedením
vody do dešťové kanalizace, nebude nikde volně rozptylována po terénu. Odvodnění křižovatkových
větví v místech MÚK je v přiměřené míře svedeno pomocí krátkých řadů do dešťové kanalizace
SOKP. Na kanalizačním řádu jsou pro ochranu recipientu navržena technická opatření: dešťové
usazovací nádrže s odlučovačem lehkých, retenční nádrže. Hlavním recipientem bude Vltava, která je
dostatečně vodná.

Odpady
Období výstavby
V současném stupni přípravy záměru není možné specifikovat množství odpadů vzniklých v průběhu
výstavby, projekt nakládání s odpady z výstavby bude součástí dalších stupňů projektové přípravy
záměru. S ohledem na charakter stavby lze ale konstatovat, že objemově nejvýznamnější budou
odpady ze skupiny 17 - ze stavební činnosti, materiál z demolic a dále výkopová a těžená zemina.

Demolice budou prováděny postupně po částech a vybouraný materiál bude separován podle
jednotlivých druhů tak, aby jej bylo možné využít jako druhotnou surovinu. Hlavními druhy odpadů,
které mohou při této činnosti vznikat, jsou dřevo, beton, cihly, kámen, ocel, hliníkový a pozinkovaný
plech, drátěné pletivo, sklo, aj. jedná se převážně o odpady kategorie ostatní odpad.
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Dřevní hmotu a odpad z vykácené zeleně (větve, keře) se doporučuje štěpkovat na stavbě a
použít ke zkvalitnění povrchu násypových a zářezových svahů nebo využít k mulčování a
kompostování. Pařezy budou frézovány nebo vykopány a uloženy na skládku, pokácené stromy budou
nabízeny k prodeji právnickým a fyzickým osobám.


Odpad z chemických WC může být kompostován.


Nebezpečné odpady mohou vznikat při výstavbě mostů (odpady z provádění nátěrových prací,
izolace), při úkapech pohonných hmot a olejů ze stavebních strojů (tomu lze zabránit udržováním
stavebních strojů a zařízení v dobrém technickém stavu – zodpovídá zhotovitel stavby), event. při
rozebírání starých asfaltových vozovek s obsahem dehtu.

V průběhu výstavby nelze vyloučit zřízení dočasné betonárny, která bude generovat vznik
kalů z výplachových a oplachových kalových vod či z mytí přepravních prostředků a zpevněných
manipulační ploch - odpadu č. 10 13 14 – Odpadní beton a betonový kal.
Období provozu
Provozovatel komunikace jakožto původce odpadu je povinen zajistit odstranění odpadů vznikajících
při provozu komunikace.
Období provozu nové komunikace negeneruje významnou produkci odpadů. Odpady budou vznikat
z činností, které vyplývají z údržby a úklidu vozovek a tunelů, a provozu silnice.
Rizika havárií
V průběhu výstavby se objevují rizika spojená se selháním lidského faktoru, poruchou stavební
techniky, která by mohla zapříčinit znečištění půdy a horninového prostředí, případně znečištění
podzemních vod, a to únikem ropných látek a olejů do podloží. Dalším potenciálním rizikem je
znečištění ovzduší při požáru či zvýšené prašnosti. Jedná se o obecně známá rizika, která jsou v
případě dodržení platných právních předpisů nízká a únosná.
Rizika havárií se po realizaci záměru i přes očekávatelné zvýšení intenzity provozu malých plavidel
pravděpodobně významně nezvýší.
Postupy pro případy havarijních stavů budou ošetřeny dle platné legislativy.

4.3. Termíny realizace
Předpokládaný termín zahájení realizace obou záměrů je v roce 2025. Uvedení do provozu se
předpokládá v roce2029.

4.4. Kumulace vlivů s jinými záměry
Jinými záměry se rozumí další požadavky na změny v území, které vyplývají z procesu EIA, jde tedy
o další záměry posuzované dle zákona 100/2001 Sb. nacházející se v blízkosti záměru posuzovaného
tímto dokumentem. Současně je nutno přihlédnout k navrženým rozvojovým plochám a koridorům
zanesených v územně plánovacích dokumentacích – ZÚR a územní plány, neboť ty také odrážejí další
požadavky na rozvoj území. Přehled záměrů, které byly nebo jsou předmětem posouzení EIA
v posledních cca 5 letech uvádí tabulka níže.
Přehled záměrů podléhajících posouzení EIA za posledních cca 5 let
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Název záměru (přímo
související se SOKP)
SOKP 518 Ruzyně Suchdol

Stupeň posouzení
EIA
Stav procesu EIA
proces neukončen (tvorba
Oznámení
oznámení)

SOKP 520 Březiněves Satalice
Název záměru (ostatní Stupeň posouzení
záměry)
EIA
Oznámení Březiněves obchvat, č. nepodléhá dalšímu
akce 999050
posouzení
Dopravní a technická
infrastruktura pro
Oznámení stavbu 102 RD, Praha- nepodléhá dalšímu
Březiněves
posouzení

Goodman Zdiby
logistics centre
Instalace mobilní
nádrže, Ústavní 91/7
Bohnice
Nákupní středisko
Březiněves
Obytný soubor Nad
Čimickým údolím 2
Obytný soubor Nové
Chabry - fáze F a G a
západní dopravní
napojení
Skládka odpadů
Ďáblice, využití
kapacity v prostoru 1.
etapy skládky
SOKP - úsek 519
Suchdol - Březiněves:
přestavba MÚK Zdiby
a navazujících úseků
Prosecké radiály
Supermarket Zdiby a
komunikace Nová
Průběžná část I
Tramvajová trať
Kobylisy - Zdiby
Vedení V409/419 –
smyčka PSE

proces zatím nebyl zahájen
Stav procesu EIA
proces ukončen, závěr
zjišťovacího řízení
26.10.2017

proces ukončen, závěr
zjišťovacího řízení
16.01.2018
proces neukončen, první
dopracovaná verze
dokumentace předložena
5.12.2017 (dokumentace
vrácena k druhému
Dokumentace
dopracování)
Oznámení proces ukončen, závěr
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
14.3.2014
Oznámení proces ukončen, závěr
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
21.6.2013
Oznámení proces ukončen, závěr
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
17.10.2014
Oznámení proces ukončen, závěr
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
20.7.2016
proces neukončen, závěr
zjišťovacího řízení 4.6.2018
(tvorba dokumentace)
proces neukončen, dříve
ukončeno z jiných důvodů
Oznámení 27.2.2015 (záměr vrácen do
podléhá dalšímu
oznámení na základě změny
posouzení
projektu)
Oznámení proces ukončen, závěr
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
12.11.2012
Oznámení podléhá dalšímu
posouzení

Předpokládaný
termín realizace
2024/2025-2028/2029
Zahájení stavby je
předpokládáno v roce
2025/2026

2018-2020

2018-2020

2018-2020 (vzhledem
k dopracování
dokumentace bude
termín pravděpodobně
posunut)
2014
2013-2014 (záměr
realizován)
2015-2017 (záměr
realizován)
2016-2018/2019 (doba
realizace je
předpokládána 2 roky)
2023-2026, následně 3
roky rekultivace

2015 (vzhledem
k ukončení a
opětovnému obnovení
procesu bude termín
posunut)
2013-2014

proces neukončen, oznámení 2022-2023
Oznámení
předloženo 23.1.2019
Oznámení proces ukončen, závěr
2025
nepodléhá dalšímu zjišťovacího řízení
posouzení
10.2.2017
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Z územně plánovacích dokumentací vyplývají tyto další požadavky na změny v území, které jsou
plánovány do blízkosti posuzovaného záměru. V případě správního obvodu hl. m. Prahy jsou uvedeny
záměry vyplývající z aktuálně projednávané územně plánovací dokumentace (Metropolitní plán).
Za zásadní kumulaci v území je považována z hlediska posouzení vlivů na soustavu Natura 2000
vzájemná kumulace stavby SOKP č. 518 Ruzyně – Suchdol a stavby SOKP č. 519 Suchdol –
Březiněves, která navazuje v těsné blízkosti potenciálně dotčené EVL a jsou nedílnou funkční
součástí dopravního řešení okruhu.
Ke kumulaci s jinými plánovanými záměry nedochází.
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5. Charakteristika dotčených lokalit
Pomocí geografické polohy záměru a zohledněním předpokládaných účinků a rozsahu vlivů
způsobovaných záměrem byly identifikovány následující lokality soustavy Natura 2000:

Poloha záměrů SOKP 518 a SOKP 519 (fialově) a lokalit soustavy Natura 2000 (modře).

5.1. CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce
Rozloha:

34.75 ha

Navrhovaná kategorie ochrany:

Přírodní rezervace - část, Přírodní památka - část

Poloha:
Disjunktní lokalita zahrnující nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (Baba, Podbabské skály,
Podhoří, Sedlecké skály a Zámky) při severním okraji Prahy.
Ekotop:
Geologie: Geologické podloží tvoří monotónní sled střídajících se drob a břidlic kralupskozbraslavské skupiny svrchního proterozoika. Místy vystupují žíly alterovaného žilného bazaltu a
porfyritů.
Geomorfologie: Území se nachází v severní části Pražské plošiny v nadmořské výšce mezi 176 až 270
m n. m.
Reliéf: Vzhledem k charakteru podloží, které je tvořeno tvrdými proterozoickými břidlicemi, se zde
erozní činností Vltavy vytvořilo hluboké údolí, lemované prudkými skalnatými srázy rozčleněnými
řadou bočních roklí.
Pedologie: Převažují pestré mozaiky rankerových půd od iniciálních stadií po rankery kambické. Na
mírnějších svazích se vyvinuly různě úživné kambizemě. Při horních hranách svahů se na sprašových
návějích nacházejí menší rozlohy černozemí.
Krajinná charakteristika: Nejvýznamnějším krajinným fenoménem jsou zde mohutná defilé skalnatých
nárazových břehů kaňonu Vltavy, na která jsou vázána významná xerotermní skalní společenstva.
Převažuje zde jihovýchodní a jihozápadní až západní expozice.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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Poloha záměru záměrů SOKP 518 a SOKP 519 (fialově) a lokalit soustavy Natura 2000 (modře) v detailu.

Poloha:
Disjunktní lokalita zahrnující nejcennější skalnaté srázy kaňonu Vltavy (Baba, Podbabské skály,
Podhoří, Sedlecké skály a Zámky) při severním okraji Prahy.
Ekotop:
Geologie: Geologické podloží tvoří monotónní sled střídajících se drob a břidlic kralupskozbraslavské skupiny svrchního proterozoika. Místy vystupují žíly alterovaného žilného bazaltu a
porfyritů.
Geomorfologie: Území se nachází v severní části Pražské plošiny v nadmořské výšce mezi 176 až 270
m n. m.
Reliéf: Vzhledem k charakteru podloží, které je tvořeno tvrdými proterozoickými břidlicemi, se zde
erozní činností Vltavy vytvořilo hluboké údolí, lemované prudkými skalnatými srázy rozčleněnými
řadou bočních roklí.
Pedologie: Převažují pestré mozaiky rankerových půd od iniciálních stadií po rankery kambické. Na
mírnějších svazích se vyvinuly různě úživné kambizemě. Při horních hranách svahů se na sprašových
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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návějích nacházejí menší rozlohy černozemí.
Krajinná charakteristika: Nejvýznamnějším krajinným fenoménem jsou zde mohutná defilé skalnatých
nárazových břehů kaňonu Vltavy, na která jsou vázána významná xerotermní skalní společenstva.
Převažuje zde jihovýchodní a jihozápadní až západní expozice.
Biota:
Hlavním biotopem na skalách a horních hranách svahů je skalní vegetace s kostřavou sivou (T3.1),
která je na jižních a západních expozicích reprezentována společenstvem skalních spár s tařicí skalní
(Alysso saxatilis-Festucetum pallentis), na mírnějších drolinách společenstvem se svízelem sivým a
kostřavou sivou (Asperulo glaucae-Festucetum pallentis) a na skalních teráskách společenstvem
česneku chlumního a rozchodníku bílého (Allio montani-Sedetum albi) a společenstvem s tařicí
horskou a mochnou písečnou (Alysso montani-Potentilletum arenariae). Na výchozech skal a skalních
teráskách je běžná acidofilní vegetace efemér a sukulentů (T6.1B), na obnažených vrcholech
společenstvo křivatce českého a rozrazilu ladního (Gageo bohemicae-Veronicetum dilleni) a na
skalních teráskách společenstva primitivních půd (Polytricho piliferi-Scleranthetum perennis),
většinou v mozaice se skalní vegetací s kostřavou sivou (T3.1) a suchomilnou variantou štěrbinové
vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) Asplenion septentrionalis. Ve žlebech, rýhách i na plošinách
skal se často vyskytují porosty nízkých xerofilních křovin se skalníkem celokrajným (Cotoneaster
integerrimus) (K4A) svazu Prunion spinosae. Pro xerotermní svahy s hlubší půdou jsou
charakteristické úzkolisté suché trávníky (T3.3D) Erysimo crepidifolii-Festucetum valesiacae. Vysoké
mezofilní a xerofilní křoviny (K3) svazu Berberidion osidlují především výslunná místa skal, sutí,
strání a srázů s hlubší půdou a šíří se však i na místa výskytu cenné světlomilné skalní vegetace. V
roklích rostou vedle vysokých křovin i teplomilné bylinné lemy (T4.1) s kakostem krvavým a
třemdavou bílou (Geranio-Dictamnetum). Velmi vzácně se na výchozech spilitů vyskytují pěchavové
trávníky (T3.2) Primulo veris-Seslerietum calcariae.
Kvalita a význam:
Předmětem ochrany je říční ekofenomén v oblasti teplomilné květeny, který se vyznačuje bohatstvím
otevřených skalních společenstev s pestrou xerotermní květenou a drobnou zvířenou s mnoha
vzácnými a ohroženými druhy, které se na sousedních plošinách nevyskytují.
Z význačných rostlinných druhů teplomilných skalních a lesostepních společenstev se zde vyskytuje
např. křivatec český (Gagea bohemica), jestřábník bledý (Hieracium schmidtii), trýzel škardolistý
(Erysimum crepidifolium), modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum), koniklec luční český
(Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa
capillata), pryšec sivý (Euphorbia seguieriana), hlaváček jarní (Adonis vernalis), bělozářka větvitá
(Anthericum ramosum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris) nebo pryskyřník ilyrský (Ranunculus
illyricus). Na Sedleckých skalách parazitují na pelyňku ladním (Artemisia campestris) dva kriticky
ohrožené druhy záraz: záraza písečná (Orobanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiaecampestris).
Jednotlivé části lokality jsou významné výskytem celé řady vzácných teplomilných bezobratlých
nejrůznějších skupin.
Zranitelnost:
Po ukončení pravidelné pastvy a vypalování je místy velice cenná skalní a lesostepní vegetace
ohrožována postupným zarůstáním křovinami a pionýrskými dřevinami. Úpatí skal na levém břehu
Vltavy jsou poškozována údržbou železničního koridoru. Poškození některých společenstev se dá
předpokládat v místech plánovaného budování dálničního obchvatu Prahy na části Sedleckých skal a
Zámků.
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Předměty ochrany:
Biotopy
kód

stanoviště

40A0

Kontinentální opadavé křoviny
K4A Nízké xerofilní křoviny - porosty se skalníky
(Cotoneaster spp.)

6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens)

6210

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

lokalizace/potenciál dotčení
Biotop K4A se nachází v přímém
kontaktu se záměrem (část lok.
Sedlecké skály). V mozaice pak
přímo v jeho trase (mimo EVL)
V obou dotčených částí lokality se
biotop nachází přímo v trase
záměru (mimo EVL) i na styku
EVL se záměrem.
Biotop se nachází v trase záměru
(mimo EVL) i v jeho okolí (část
lok. Sedlecké skály).

T3.3D Úzkolisté suché trávníky - porosty bez význačného
výskytu vstavačovitých
T3.4D Širokolisté suché trávníky bez význačného výskytu
vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus
communis)
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
T6.1B Acidofilní vegetace efemér a sukulentů bez převahy
netřesku výběžkatého

Biotop se v území dotčeném
záměrem nachází pouze ve
fragmentech a mikrolokalitách. V
části lok. Sedlecké skály je pak
mapován v mozaice v dolní části
skal.
V obou dotčených částí lokality se
biotop nachází přímo v trase
záměru (mimo EVL) i na styku
EVL se záměrem.

5.2. Charakteristika dotčených předmětů ochrany
40A0 Kontinentální opadavé křoviny
Husté, nízké křoviny tvoří zejména malolisté druhy skalníků, třešeň křovitá, mandloň nízká dále pak
růže, trnky a hloh. V podrostu převládají světlomilné a teplomilné byliny. Primárně se vyskytují na
strmějších svazích s jižní expozicí a mělkou půdou, často na kontaktech se suchými trávníky.
Sekundární výskyty vznikají sukcesí na neobhospodařovaných trávnících teplých oblastí.
Nízké křoviny se skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus), s. černoplodým (C.
melanocarpus), Prunus Xeminens, třešní křovitou (P. fruticosa), mandloní nízkou (P. tenella), růží
galskou (Rosa gallica) a r. bedrníkolistá (R. pimpinellifolia). Porosty bývají často maloplošné (asi do
30 m2), tvořené jediným klonem keře. Zpravidla se vyvíjejí v kontaktu se suchými trávníky a suchými
bylinnými lemy, z nichž vznikají přirozenou sukcesi. V porostech jsou zastoupeny různé bylinné
druhy přesahující z okolní vegetace, jejich pokryvnost je však nízká vlivem konkurence keřů.
6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)
Travino-bylinné porosty na otevřených, často skalnatých svazích. Podle charakteru půdy se na nich
vytváří mozaika rostlinných společenstev od pionýrských porostů s dominancí sukulentů až po
zapojené trávníky s dominancí druhů jako je kostřava sivá, ostřice nízká nebo pěchava vápnomilná. Na
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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jižně exponované svahy pronikají na jižní a jihozápadní Moravě panonské teplomilné druhy. Severně
exponované svahy s mělkou půdou a skalní hřebínky osídlují druhy dealpínské a perialpínské, které
preferují chladnější a stinnější mezofilní stanoviště.
Otevřené trávníky skalnatých svahů s dominantní kostřavou sivou (Festuca pallens), česnekem
chlumním horským (Allium senescens subsp. montanum) nebo bez výrazných dominant. Pravidelně
jsou zastoupeny druhy suchých trávníků s širší ekologickou amplitudou, např. mařinka psí (Asperula
cynanchica), hvozdík kartouzek pravý (Dianthus carthusianorum subsp. carthusianorum), pryšec
chvojka (Euphorbia cyparissias) a mochna písečná (Potentilla arenaria). Charakteristický je výskyt
sukulentů, zejména rozchodníků (Sedum spp.) a netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera). Na
strmějších svazích se častěji vyskytují i druhy skalních štěrbin, např. tařice skalní (Aurinia saxatilis) a
drobné kapradiny rodu Asplenium. Pravidelně jsou zastoupeny lišejníky a polštářkovité mechy, např.
Ceratodon purpureus.
6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
Zapojené až mezernaté obvykle druhově bohaté trávníky s dominancí kostřavy valiské, k. žlábkaté,
některých kavylů, válečky prapořité, sveřepu vzpřímeného a s výskytem širokolistých vytrvalých
bylin. Významné je také zastoupení vstavačovitých. Tato společenstva se vyskytují obvykle na
výslunných svazích, zpravidla na středně hlubokých až hlubokých půdách, na bazických, vzácněji také
na minerálně chudších horninách, především na sedimentárních horninách křídy, ale také na
paleogenních a neogenních sedimentech a na spraších.
Více nebo méně zapojené nízké trávníky s dominancí trsnatých travin kostřavy valiské (Festuca
valesiaca), ostřice nízké (Carex humilis), kavylu vláskovitého (Stipa capillata) nebo péřitých druhů
kavylů: k. Ivanova (S. joannis), k. sličného (S. pulcherrima) a k. tenkolistého (S. tirsa), velmi vzácně
až ojediněle také k. jižního (S. eriocaulis), k. Smirnovova (S. smirnovii) a k. olysalého (S. zalesskii). V
oblastech s relativně chladnějším a vlhčím klimatem se jako dominanta častěji uplatňuje kostřava
žlábkatá (Festuca rupicola). Porosty jsou obvykle druhově bohaté, s výraznějším zastoupením
vytrvalých bylin a trav. Mechové patro má proměnlivou pokryvnost.
Ve spásaných porostech se jako dominanta zpravidla uplatňuje válečka prapořitá (Brachypodium
pinnatum), v kosených častěji převládá sveřep vzpřímený (Bromus erectus). V nižší vrstvě zpravidla s
výrazným zastoupením kostřavy žlábkaté (Festuca rupicola). Jsou druhově bohaté, s větším
množstvím širokolistých vytrvalých bylin. V některých oblastech, hlavně v Bílých Karpatech, jsou
významně zastoupeny druhy čeledi Orchidaceae. Mechové patro má obvykle nižší pokryvnost.
8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů
Stinné i slunné skalní srázy a balvanové rozpady v údolích, droliny vulkanických kopců, vzácněji také
opuštěné lomy a staré zdi, kde však zpravidla chybějí mnohé diagnostické druhy. Podkladem je
nejčastěji žula, znělec, čedič, rula, granulit, hadec, pískovec, buližník nebo slepenec.
Fyziognomii porostů určují drobné acidotolerantní kapradiny, např. sleziníky (Asplenium spp.), i
kapradiny robustnější, např. kapraď samec (Dryopteris filix-mas), a někdy také dvouděložné
suchomilné chamaefyty, např. hvězdnice alpská (Aster alpinus), hvozdík sivý (Dianthus
gratianopolitanus), lomikámen trsnatý (Saxifraga rosacea) aj. Dominující petrofyty jsou doprovázeny
acidofyty s širokou ekologickou amplitudou, např. metlička křivolaká (Avenella flexuosa),
mezofilními druhy lesů a křovin, např. lipnice hajní (Poa nemoralis) a někdy i druhy suchých
trávníků, např. česnek chlumní horský (Allium senescens subsp. montanum). Velké pokryvnosti
dosahují také mechorosty a lišejníky rostoucí jak na povrchu skal a balvanů (Hedwigia ciliata,
Umbilicaria hirsuta aj.), tak na akumulacích humusu a jemnozemě (Bartramia pomiformis, Dicranum
scoparium aj.). Porosty dosahují někdy plochy až několika stovek m2, bývají řídké a podle přítomných
dominant od 5 cm do 1 m vysoké. Podjednotka zahrnuje několik odlišných typů spojených četnými
přechody a mozaikami. Jde o (a) vegetaci slunných svahů, např. se sleziníkem severním (Asplenium
septentrionale) či lomikámenem trsnatým (Saxifraga rosacea), (b) vegetaci stinných a vlhkých svahů
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s mechorosty a dále např. s puchýřníkem křehkým (Cystopteris fragilis) a osladičem trsnatým
(Polypodium vulgare) a (c) vegetaci mechorostů a lišejníků na velmi chudých substrátech, skoro bez
vyšších rostlin, ojediněle však s výskyty alpínských druhů, např. jinořadec kadeřavý (Cryptogramma
crispa). Skály a droliny nad horní hranicí lesa se mapují v rámci jednotky A6 Acidofilní vegetace
alpínských skal a drolin.
8230 Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)
Skalní plošiny a terásky i narušovaná místa v nízkých trávnících. Podkladem jsou tvrdší horniny, např.
granitoidy, ruly, sedimentární břidlice a buližníky.
Tato jednotka je diferencovaná účastí četných acidofilních nebo acidotolerantních druhů. Jsou to
zejména efeméry, např. huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), pomněnka chlumní (Myosotis
ramosissima), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii) aj., drobné trvalky, např. šťovík menší (Rumex
acetosella) a chmerek vytrvalý (Scleranthus perennis), mechy (např. Ceratodon purpureus a
Racomitrium canescens), lišejníky (např. Cladonia furcata) a v různé míře i druhy kyselých trávníků,
např. tonka vonná (Anthoxanthum odoratum), kostřava ovčí (Festuca ovina), pavinec horský (Jasione
montana) aj.
Stav biotopů v místě záměru na základě průzkumu lokality (výsledky návštěv)
Dotčená EVL se ve své ploše poměrně liší, co se týče zachovalosti a reprezentativnosti biotopů. To je
způsobeno vysoký podílem hranic EVL díky její disjunktivnímu charakteru, a také návazností na
urbanizované části území. Promítají se zde stávající i historické pozitivní (management v podobě
kosení a výřezu náletů a invazních druhů dřevin) i negativní (zárůst bezlesí akátem a borovicí,
eutrofizace okrajových částí, vysoká a nekonkrolovatelná návštěvnost) vlivy.

Spilka a Špiňar v materiálu „Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou
lokalitu Kaňon Vltavy u Sedlce CZ2 CZ0110154“ shrnují některé negativní vlivy následně:





Maloplošně se v území objevují také další invazní druhy jako pajasan žlaznatý, žanovec
měchýřník, štědřenec odvislý, šeřík obecný, mahonie cesmínolistá, celíky, starček úzkolistý.
Na lokalitě lze nalézt řadu vyšlapaných stezek, několik ohnišť, ale také třeba ve spraši
vyhrabaný úkryt (PP Podbabské skály). Intenzivní sešlap může vést k ochuzování zasažených
xerotermních trávníků, odhazované odpadky a defekace mohou zase vést k lokální eutrofizaci
a ruderalizaci prostředí, na čemž se může podílet i zanášení diaspor ruderálních a segetálních
druhů např. na obuvi návštěvníků.
Jedním z negativních aspektů blízkosti města a tedy i obecně dobré dostupnosti lokality jsou
časté deponie odpadu, zvláště na skrytějších (zarostlých) místech. Do křovin při horní hraně
svahu bývá také často vyvážen zahradní biologický odpad, který zvyšuje trofii stanoviště, a
spolu s ním jsou do území zavlékány nepůvodní druhy vegetace, z nichž některé se mohou
chovat až invazně (mahonie cesmínolistá, topinambur hlíznatý, celíky aj.).

Bezlesí je nejlépe zachované v podbabských částech lokality. Severní části, a to jak na pravém i levém
břehu Vltavy, vykazují zejména na méně exponovaných polohách výše uvedené negativní jevy.
Veškeré dotčené biotopy v místech potenciálního ovlivnění jsou v dobrém stavu a v poměrně
vysokých stupních reprezentativnosti a zachovalosti. Přes tento zdánlivě dobrý stav jsou v horních
partiích svahu znaky eutrofizace vlivem splachů živin z výše ležících ploch zemědělské půdy a
sídelních ploch. Také je zde patrný sešlap a to ve snadněji přístupných místech, kde dochází
k turistické návštěvnosti. Bezlesé biotopy vykazují postupné zarůstání zejména borovicí, ale i
ostatními dřevinami včetně akátu. Ten je také značně rozšířen v horní části průseku elektrovodu, kde
je doplňován dalšími expanzními a ruderálními druhy. Z tohoto prostoru hrozí negativní ovlivňování
celého přilehlého území.
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6. Hodnocení úplnosti podkladů, přiložené studie a výsledky konzultací
Pro posouzení vlivů záměru na lokality soustavy Natura 2000 byly použity zejména citované speciální
a odborné podklady a terénní průzkumy autora.
Zvláštní zřetel je kladen na podklady identifikující případné vlivy nepřímého charakteru, jako jsou
hluková a rozptylová studie.
Pro potřeby správného posouzení vlivu záměru byly zpracovány dvě studie:
Studie zastínění od AF Cityplan s.r.o. z května 2018.

Předložená studie si klade za cíl plošně a geograficky identifikovat plochy dotčené nepřímým vlivem
záměru a to v podobě zastínění převážně xerothermních biotopů stavbou. Vlivy zastínění lze
interpretovat jako snížení solárního požitku – omezení pozitivního i negativního efektu na současnou
vegetaci a s tím spojené další faktory, jako je snížení zahřívání rostlin i půdního povrchu, snížení
vlhkosti půdy i výparu na dotčených plochách či omezení asimilace či její podpora v závislosti na
adaptaci konkrétních druhů vůči teplotním a vlhkostním extrémům.
Dle digitálního modelu je v 6 hodin ráno po východu slunce zastíněním konstrukcí mostního objektu
dotčena jižní levobřežní část lokality o ploše 3267m2. V 8 hod je stín stažený téměř pod mostní objekt
a je zastíněna ještě jižní levobřežní část lokality o ploše 570m2. V 10hod přechází stín na severní
stranu konstrukce mostního tělesa a dopadá na severní levobřežní část lokality o výměře 290 m2.
V poledne postup stínu pokrývá u této části EVL 1140 m2, a u pravobřežní severní části EVL pak 1248
m2.
Dvě hodiny po poledni pak zastínění dosahuje hodnot u těchto částí EVL 1373m2, respektive 1307m2.
V 16 hod se pak plocha stínu zmenšuje severní levobřežní část lokality na výměru 1043 m2, a u
pravobřežní severní části EVL pak na 1018 m2.
V 18 hod pak vliv zastínění vlivem polohy slunce a zaříznutí údolí mizí. Při zapadajícím slunci ve 20
hod se stín promítá do jižní pravobřežní části lokality stínem konstrukce klenutí mostu o ploše
1483m2.
Je nutné brát v úvahu postupný posun stínu mezi jednotlivými modelovanými stavy a také rozdílnost
vlivu slunečního záření v ranních a odpoledních hodinách. Posunem stínu dochází k jeho souhrnné
časové kumulaci v prostorách nejblíže mostní konstrukci s vyzníváním do vzdálenějších částí. Také je
nutné brát v úvahu prodlužování vlivu stínu se zkracováním dne a snižováním polohy slunce v obou
na modelový příklad navazujících časových období.
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Ukázka modelu zastínění mostním tělesem v době maximální insolace - poledne 21 června

Komentovaný rozsah zastínění ovlivňuje rozdílně vegetaci na východně a západně orientovaných
svazích, kdy na východně orientovaných svazích dochází vlivem noční kondenzace par – rosy a
vlivem nočního poklesu teplot k pomalejšímu zahřívání. Dopoledne osluněné plochy proto mají
pozitivnější vlhkostní bilanci a nejsou vystaveny takovým extrémům výkyvů teplot jako západně
orientované svahy, kde dochází v odpoledních hodinách k ohřívání již vysušeného terénu za vyšších –
denních teplot. To se v konečném důsledku projevuje i výšeným zvětráváním západních svahů a jejich
strmějším reliéfem.
Při úvaze o vlivu zastínění je nutné brát v úvahu i členitost skal a svahů, kdy lze předpokládat, že
některé jeho části v rámci mezoreliéfu prochází zastíněním i během normálního dne a bez mostní
konstrukce. Určitou roli zde hraje i stromová a keřová vegetace. Nelze tedy předpokládat, že všechny
plochy definované modelem jako ovlivněné jsou dnes bez vlivu zastínění a se stejným úhrnem
insolace.
Studie vlivu zastínění přírodních biotopů silničními mosty v souvislosti s přípravou SOKP 519
„Suchdol - Březiněves“.
Výše uvedené předpoklady byly ověřovány v praxi druhou studií (Mgr. P. Karlík) a to praktickým
průzkumem stávajících mostních objektů pokud možno stejné orientace a umístění jako je posuzovaný
objekt.
Cílem této studie je zhodnotit míru zasažení přírody na podobných místech, kde byly v minulosti
mosty vybudovány a vyvodit z toho závěry a doporučení pro projekt plánovaného přemostění Vltavy u
Suchdola.
Nejprve byl proveden výběr potenciálně vhodných mostů pro srovnání. Základní podmínkou byla
přítomnost kaňonovitého údolí s alespoň částečně zachovalými přírodními biotopy vázanými na
slunná, xerotermní stanoviště. Důležitým faktorem byla orientace mostního objektu. Celkem byly
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hodnoceny tři mosty.
Návštěva lokalit proběhla na sklonku léta roku 2018 a hodnocena byla flóra a vegetace
cévnatých rostlin, které jsou pro daný účel nejvhodnějšími bioindikátory.
Závěry
Na základě prozkoumání flóry a vegetace u tří typických mostů je možné konstatovat, že stavba a
trvalé umístění mostu představuje vždy degradaci přírodního prostředí. Pod mostem se sice mohou
vyskytovat některé druhy z okolních (zachovalých) biotopů, výjimečně dokonce i druhy vzácné a
chráněné, celkově se však vždy v kontextu lokality jedná o ochuzení, přičemž se nevytváří nová
kvalita pro přírodě blízké biotopy. Vytváří se pouze stanoviště pro pronikání ruderálních a nitrofilních
druhů, včetně druhů invazních.
Zároveň se ukazuje, že čím je most vyšší a zároveň užší, tím menší má negativní vliv na přírodní
biotopy. Z uvedených lokalit však nelze odlišit stav v jakém se bezprostřední okolí mostů nacházelo
při výstavbě a po její dokončení. Lze předpokládat, že v době jejich realizace nebylo toto
bezprostřední okolí nijak šetřeno z hlediska minimalizace destrukce vegetace i povrchu terénu, zrovna
tak z hlediska úniků látek. To dále potvrzuje i obvyklé řešení odvodu povrchových vod svody
ukončenými pod mostovkou. Z tohoto důvodu jsou zjištěné poznatky pouze informativní a nabádají
k tomu, že snahou by mělo být při stavbě co nejméně zasahovat do rostlého terénu, případně tyto
zásahy plošně minimalizovat.
Popsané studie jsou přiloženy jako přílohy.
Dále byly použity přírodovědné průzkumy prováděné pro trasu obchvatu včetně dotčeného úseku a
rozptylová studie.
Materiály byly doplňovány konzultacemi se zadavatelem a zpracovateli dílčích studií. Použité
podklady z pohledu jejich rozsahu a kompletnosti považuji za dostatečné.

7. Definice očekávaných vlivů záměru na předměty ochrany
Vlivy realizace záměru vyplývající ze stavební činnosti většího rozsahu jako jsou:
 zvýšení dopravy
 narušování terénu
 deponie a výkopy s narušením odtokových poměrů
 zavlečení ruderálních, invazních a nepůvodních druhů rostlin s rizikem šíření do okolí.
 úniky látek do okolí stavby (prašnost, provozní kapaliny a stavební materiály)
Vlivy vyplývající z provozu záměru:
 zvýšení emisního a hlukového zatížení
 úlety posypových a přepravovaných materiálů
 havárie a úniky provozních kapalin

8. Definice přeshraničních vlivů a jejich vyhodnocení
Vlivy záměru na zahraniční lokality soustavy Natura 2000 lze na základě geografické polohy záměru a
charakteru předpokládaných vlivů generovaných plánovaným provozem a jejich rozsahu vyloučit.
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9. Vyhodnocení významnosti a rozsahu vlivů, včetně vlivů
kumulativních, synergických a vlivů spolupůsobících faktorů
Součástí předložené technické dokumentace a oznámení EIA k záměru je množství podkladových
studií týkajících se možného ovlivnění okolí plánovaných záměrů. Z předložených materiálů jsou
vybrané ty, jež by mohly pomoci při stanovení vlivů na soustavu Natura 2000, respektive jednotlivé
lokality a jejich předměty ochrany.
Jako dotčená je identifikována diskontuitní (ve čtyřech oddělených lokalitách) EVL CZ0110154 Kaňon Vltavy u Sedlce. Dvě dotčené části EVL se nacházejí na území přírodní památky Skály u
Sedlece na levém břehu Vltavy. Další dvě části EVL jsou lokalizovány na pravém břehu Vltavy
v přírodní památce Zámky.
V levobřežní části stavby mostní konstrukce mohou být ovlivněna stanoviště nízkých xerofilních
křovin a úzkolistých suchých trávníků. Fragmentárně se zde vyskytují i další biotopy. Přilehlé části
lokality v pravobřežním zavázání mostu (Zámky) obsahují pestrou směs biotopů s převládajícím
výskytem nízkých xerofilních křovin, panonských skalních trávníků a úzkolistých suchých trávníků.
Přítomna je zde v nízkém zastoupení i vegetace silikátových skal a další biotopy reprezentující tato
skalnatá stanoviště.

9.1. Vlivy v období stavby
Stavební činnost bude probíhat mimo hranice dotčené lokality. V úvahu tak připadají nepřímé vlivy
vyplývající z technologických postupů stavby. Zvýšenou měrou bude probíhat doprava na staveniště v
okolí lokalit. Ta by však neměla stávající stanoviště zasáhnout. Stavba je dostatečně vzdálena i pro
možnost propagace vlivů na podpovrchové vody. Předměty ochrany nejsou na spodní vody přímo
vázané. Jedná se spíše o xeričtější stanoviště závislá na vodách srážkových. Možné změny v prostředí
podpovrchových vod realizací tunelů a jejich portálů, nájezdové galerie, či zakládáním mostních
konstrukci tedy neovlivní předměty ochrany v dotčené EVL.
Samotné přemostění údolí bude prováděno technologií, která se přímo nedotkne přírodních stanovišť v
místě stavby ani v bezprostředním okolí. Při dodržení standardních postupů a technologií se zřetelem
na minimalizaci narušení přírodního prostředí je možné připustit negativní ovlivnění místa stavby
mimo EVL a to narušením povrchu či záborem území při zakládání stavby.
Zejména z tohoto důvodu je možné vyloučit významný negativní vliv na dotčenou EVL respektive na
její předměty ochrany.

9.2. Vlivy provozu a údržby
9.2.1. Emise a imise
ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o. (Polák a kol. 2019) zpracoval rozptylovou studii pro
stavbu SOKP 518 a SOPK 519. Studie se zabývá běžnými hodnocenými polutanty vázanými na
dopravu. Doprava, ale především produkuje oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2) jako významné
polutanty z hlediska ovlivnění trofie biotopů.
Stávající stav
Jako zdroj znečišťování ovzduší byla uvažována automobilová doprava. V rámci vyhodnocení
stávajícího stavu v řešené oblasti byly použity údaje o intenzitách automobilové dopravy předané
zadavatelem.
Současnou kvalitu ovzduší je možné vyhodnotit na základě pětiletých průměrů koncentrací
znečišťujících látek (od roku 2013 do roku 2017) publikovaných ČHMÚ [6] pro potřeby zákona č.
201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tato data jsou uváděna pro čtverce 1×1 km. Posuzovaná
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komunikace prochází celkem 20 čtverci. Následující přehled přibližuje průměrné hodnoty imisní
zátěže v hodnocené lokalitě a jejich porovnání s hodnotami imisních limitů.
Průměrné hodnoty koncentrací za období 2013 – 2017
Znečišťující látka Veličina
Oxid dusičitý

Jednotka

Zájmové
území

Imisní limit

Podíl na
imis. limitu (%)

µg.m-3

13,7 – 23,2

40

34,3 – 58,0

-3

roční průměr

Oxid siřičitý

4. nejvyšší denní průměr

µg.m

13,9 – 15,4

125

11,1 – 12,3

Částice PM10

roční průměr

µg.m-3

22,3 – 25,7

40

55,8 – 64,3

-3

Částice PM10

36. nejvyšší denní průměr

µg.m

40,1 – 45,5

50

80,2 – 91,0

Částice PM2,5

roční průměr

µg.m-3

16,1 – 18,0

25

64,4 – 72,0

roční průměr

-3

1,1 – 1,4

5

22 – 28

-3

Benzen

µg.m

Benzo[a]pyren

roční průměr

ng.m

0,8 – 1,5

1

80 – 150

Arsen

roční průměr

ng.m-3

1,7 – 2,6

6

28,3 – 43,3

Kadmium

roční průměr

-3

ng.m

0,3 – 0,5

5

6 – 10

Olovo

roční průměr

ng.m-3

4,3 – 6,3

500

0,9 – 1,3

roční průměr

-3

0,6 – 0,8

20

3–4

Nikl

ng.m

Pozn.: tučně jsou zvýrazněny nadlimitní hodnoty

Jak je patrné, podle ČHMÚ jsou v území splněny všechny imisní limity, ze kterých se vychází při
hodnocení kvality ovzduší. Je překročen limit pro průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu, k
němuž se pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je překročen nejvýše o
50 %.
Výsledky rozptylové studie
Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid dusičitý. Pro
výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve vstupních datech musí být
zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je nutno znát pro každý jednotlivý zdroj. Na základě
vzdálenosti zdroje a referenčního bodu a rychlosti proudění v úrovni ústí zdroje je nejprve určen čas,
který je nutný k překonání dané vzdálenosti. Následně je vypočten imisní poměr NO2/NOx, který
závisí na této časové hodnotě, výchozím poměru NO2/NOx a limitním poměru NO2/NOx dle
meteorologických podmínek.
Pro stav biotopů jsou mimo jiné z uvedených sledované především oxidy dusíku (NOX) které mohou
při depozici v půdě nebo působením na vegetativní orgány měnit živinové poměry stanovišť, které se
následně mohou projevit jeho eutrofizací a změnami ve vegetaci směrem k živinově náročnějším až
ruderálním druhům.
Modelové výpočty konstatují, že imisní limity Oxidu dusičného v roční průměrné koncentraci (limit
40µg.m-3) ani v maximální hodinové koncentraci koncentraci (limit 200µg.m-3) nebudou v zájmovém
území překročeny
Stávající stav
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3.
Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se stanovenými limity je však
možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. citované
studie.
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Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v okolí křížení dálnice D8 s ulicí Kbelskou a podél navazujícího
úseku ulice Kbelské. Příspěvky zde činí nejvýše do 14 µg.m-3. Hodnoty okolo 10 µg.m-3 byly
vypočteny v západní části výpočtové oblasti, v prostoru křížení SOKP s ulicí Karlovarskou.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v okolí křížení dálnice D8 s ulicí Kbelskou a podél navazujícího
úseku ulice Kbelské. Příspěvky zde činí nejvýše do 140 µg.m-3. Hodnoty okolo 70 µg.m-3 byly
vypočteny v západní části výpočtové oblasti, v prostoru křížení SOKP s ulicí Karlovarskou.
Imisní limit pro hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanovený ve výši 200 µg.m-3. Modelové
výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se stanovenými limity je však možné
použít údaje ze stanice imisního monitoringu, jejíž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6. studie.
Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace
Výkres 5rozptylové studie zachycuje příspěvek automobilové dopravy k celkové imisní situaci
průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 ve stávajícím stavu. Nejvyšší hodnoty
byly vypočteny lokálně okolo 20 µg.m-3, a to v blízkosti stávající komunikace SOKP na západě
výpočtové oblasti a také podél dálnice D8.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 je stanovený ve výši 40
µg.m-3. Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se stanovenými limity
je však možné použít pětileté průměry koncentrací.

Rok 2030
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3.
Modelové výpočty nezohledňují imisní pozadí, pro potřeby porovnání se stanovenými limity je však
možné použít pětileté průměry koncentrací, jejichž vyhodnocení je provedeno v kapitole 3.6.
rozptylové studie.
Vliv provozu záměru
Výkres 11 Rozptylové studie zachycuje změny v imisní zátěži průměrnými ročními koncentracemi
oxidu dusičitého vlivem hodnoceného záměru. V oblasti styku záměru s dotčenou EVL se průměrné
roční koncentrace pohybují zejména na levém břehu Vltavy až k hodnotám 2,0 -3,0 µg.m-3, což je
zřejmě důsledek vyústění tunelu.
Nejvyšší nárůst koncentrací podél úseku SOKP 518 byl vypočten na úrovni okolo 4 µg.m-3, a to v
úseku v okolí MÚK Horoměřice. Podél ostatních úseků byl vypočten zpravidla nárůst 2 – 3 µg.m-3.
Nejvíce ovlivněná obytná zástavba je v okrajové části Horoměřic, kde byl vypočten nárůst do 3 µg.m3
.
Podél úseku SOKP 519 byl vypočten nárůst do 3,5 µg.m-3, a to v blízkosti MÚK Čimice. V nejvíce
ovlivněné obytné zástavbě (nejvíce přilehlá část Dolních Chaber) byl vypočten nárůst cca 2 µg.m-3.
Jak je zřejmé z vyhodnocení stávajícího stavu a z výše uvedených příspěvků automobilové dopravy,
není třeba v žádné části zájmové lokality očekávat hodnoty nad hranicí imisního limitu, a to ani ve
výchozím stavu, ani ve stavu se záměrem. Provoz záměru tak nezpůsobí překračování imisního limitu.
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Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – předpoklad v roce 2030.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Nejvyšší hodnoty v okolí úseku SOKP 518 byly vypočteny v okolí portálu Suchdolského tunelu, a to
do 80 µg.m-3. V nejvíce ovlivněné zástavbě v okrajové části Horoměřic byl vypočten příspěvek okolo
50 µg.m-3. V samotné oblasti styku záměrů a dotčené EVL se koncentrace oxidu dusného maximálně
do 60 µg.m-3.
V okolí úseku SOKP 519 byly nejvyšší hodnoty vypočteny na úrovni okolo 65 µg.m-3, a to západně od
Čimic. V nejvíce ovlivněné obytné zástavbě byly vypočteny příspěvky do 50 µg.m-3, a to na okraji
Březiněvsi.
Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 200 µg.m-3.
Jak je zřejmé z vyhodnocení stávajícího stavu (kap. 3.6.) a z výše uvedených příspěvků automobilové
dopravy, není třeba v žádné části zájmové lokality očekávat hodnoty nad hranicí imisního limitu,
nejvyšší koncentrace se budou pohybovat na úrovni cca 170 µg.m-3. Provoz záměru tak nezpůsobí
překračování imisního limitu.
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Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – předpoklad v roce 2030.

Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace
Výkres 16 rozptylové studie zachycuje příspěvek automobilové dopravy k celkové imisní situaci
průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 ve výchozím stavu v roce 2030 bez
vlivu provozu záměru. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny podél SOKP na západě výpočtové oblasti a
dále podél dálnice D8, a to lokálně okolo 20 µg.m-3. V oblasti přiblížení se záměru dotčené EVL jsou
dle výše zmíněného výkresu v rozptylové studii předpokládány průměrné roční koncentrace
suspendovaných částic PM10 do 10 µg.m-3 , a to na poměrně malém území u výjezdu z tunelu na levém
břehu Vltavy.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 je stanovený ve výši 40
µg.m-3. To znamená, že imisní limit zde nebude překročen.

Souhrn
Dle pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek za období 2013 – 2017 publikovaných ČHMÚ
pro potřeby zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší jsou v území splněny všechny imisní limity, ze
kterých se vychází při hodnocení kvality ovzduší. Je překročen limit pro průměrné roční koncentrace
benzo[a]pyrenu, k němuž se pouze přihlíží (viz § 12 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb.), imisní limit je
překročen nejvýše o 50 %.
Z provedených modelových výpočtů pro výhledový stav k roku 2030 (kde byl hodnocen příspěvek
automobilové dopravy) a porovnání s pětiletými průměry koncentrací znečišťujících látek vyplývá, že
ve výchozím stavu (bez vlivu záměru) lze očekávat plnění imisních limitů pro krátkodobé i roční
koncentrace oxidu dusičitého a roční koncentrace benzenu. Velmi lokálně, v nejbližším okolí
nejvýznamnějších komunikací bylo vypočteno možné překročení imisního limitu pro roční
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koncentrace částic PM10 a PM2,5, v pásmu okolo nejvýznamnějších komunikací pak i možné
překročení limitu pro denní koncentrace částic PM10. Na většině zájmového území pak lze (už
vzhledem k pozaďovým hodnotám) očekávat překročení imisního limitu pro průměrné roční
koncentrace benzo[a]pyrenu.
Následující přehled uvádí změny v průměrných ročních koncentracích jednotlivých znečišťujících
látek vlivem uvedení záměru do provozu, a to samostatně pro oba sledované úseky, uvedeny jsou i
příspěvky dopravy k celkové imisní zátěži v případě krátkodobých koncentrací (nejvyšší nárůst /
nejvyšší nárůst v obytné zástavbě).
Úsek 518







IHr oxid dusičitý: 4 µg.m-3 / 3 µg.m-3
IHr benzen: 0,09 µg.m-3 / 0,04 µg.m-3
IHr částice PM10: 15 µg.m-3 / 8 µg.m-3
IHr částice PM2,5: 4 µg.m-3 / 2 µg.m-3
IHr benzo[a]pyren: 0,35 ng.m-3 / 0,20 ng.m-3

V případě krátkodobých koncentrací byly nejvyšší příspěvky dopravy vypočteny na úrovni:




IHk oxid dusičitý: 80 µg.m-3 / 50 µg.m-3
IHd částice PM10: 120 µg.m-3 / 50 µg.m-3

Úsek 519







IHr oxid dusičitý: 3,5 µg.m-3 / 2 µg.m-3
IHr benzen: 0,08 µg.m-3 / 0,03 µg.m-3
IHr částice PM10: 14 µg.m-3 / 7 µg.m-3
IHr částice PM2,5: 4 µg.m-3 / 2 µg.m-3
IHr benzo[a]pyren: 0,30 ng.m-3 / 0,15 ng.m-3

V případě krátkodobých koncentrací byly nejvyšší příspěvky dopravy vypočteny na úrovni:




IHk oxid dusičitý: 65 µg.m-3 / 50 µg.m-3
IHd částice PM10: 120 µg.m-3 / 75 µg.m-3

Imisní limity pro průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu dusičitého a průměrné roční
koncentrace benzenu budou v celém zájmovém území splněny i s vlivem provozu hodnocené
komunikace. V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic PM10 i PM2,5 může
zcela lokálně docházet k překračování imisního limitu, a to vždy v těsné blízkosti nejvýznamnějších
komunikací, mimo obytnou zástavbu. V případě denních koncentrací částic PM10 bylo častější
překračování imisního limitu vypočteno v pásu podél nejvýznamnějších komunikací, zcela lokálně
může dojít k překročení imisního limitu v nejvíce ovlivněné části obytné zástavby Dolních Chaber a
po roce 2040 i v oblasti Přední Kopaniny a Březiněvsi. V případě benzo[a]pyrenu pak lze očekávat
výskyt nadlimitních koncentrací na většině zájmového území již ve výchozích stavech.
Z výsledků modelu vyplývá nepatrné zvýšení průměrné roční i hodinové koncentrace oxidu
dusičitého.
Toto zvýšení však nepřekročí určené limity. U polétavých prachových částic se bude jednat o lokální
překračování limitů zejména v zastavěných částech.
9.2.2. Vlivy posypových materiálů
Posypové soli ovlivňují půdní vlastnosti a vegetaci podél komunikace. Například sodné ionty jsou
poutány k povrchu půdních částic, dochází k elektrostatickému odpuzování koloidů a jejich
proplavování do spodiny půdního horizontu. Tak se hroutí půdní struktura, snižuje se půdní pórovitost
a propustnost pro vodu. V důsledku hromadění sodíku se půdní reakce posouvá do zásadité oblasti.
Sůl ovlivňuje i mikrobiologické procesy v půdě s důsledkem pro tvorbu humusu a symbiózu půdních
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mikroorganismů s kořeny rostlin apod. Zvýšený příjem sodíku a chlóru je po čase pro většinu rostlin
toxický. Vyvolává u rostlin vodní, solný a iontový stres skrze narušení buněčné struktury a ovlivnění
fyziologie rostlin.
U mostní konstrukce leze uvažovat přednostně o použití posypového materiálu chemické povahy před
posypem inertním. Z povrchu vozovek je zajištěn centrální svod dešťových i tavných vod. Do okolí
záměru se pak bude posypový materiál dostávat pouze prostřednictvím rozstřiku, rozprachu a aerosolu
způsobovanými projíždějícími vozidly. Ovlivněna tak může být půda, respektive vegetace v dosahu
působení nepřímých vlivů. Tyto vlivy zasahují do vzdálenosti cca 10-15m od komunikace. Při mostní
konstrukci je však nutné počítat s působením ovlivněným výškou mostu a prouděním vzduchu.
Distribuce posypového materiálu tak bude většinou působit na větším území ale v nižších
koncentracích. Tyto koncentrace nelze blíže specifikovat, a je na monitoringu stavu vegetace, aby tyto
vlivy vyhodnocoval a přijal případná nápravná opatření.
V konstrukci mostu budou po obou stranách mostu zábrany (zvýšené bezpečnostní a protihlukové
zábradlí), které omezí, až znemožní rozstřik a omezí rozptyl solí do okolí. To bude snižovat původně
předpokládanou expozici posypových agens, které bude zůstávat v prostoru mostní konstrukce
(vozovky) a bude transportováno z prostoru spolu se srážkovými vodami, které je technicky
podchycené (odvod do recipientu) tak, aby nedocházelo k ovlivňování okolí.
Provedená studie obdobných záměrů (Karlík 2018) negativní vliv posypových materiálů na vegetaci
v blízkosti mostů neshledala.
9.2.3. Zastínění
Vliv zastínění je rozebrán v kapitole 6, na základě přiložené studie. Nevětší část EVL bude dle modelu
zastíněním ovlivněna za letního slunovratu v 6:00 ráno. Jedná se o ovlivnění téměř 10% dotčené
CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce. Toto číslo vypadá poměrně zásadně. V úvahu je však nutné brát
široké spektrum faktorů, z nich mnohé jsou zmíněny ve výše uvedené kapitole popisující model a
možné vlivy zastínění. Zejména je nutné zmínit dočasnost zastínění jednotlivých ploch, kdy
pohybující stín se nejdéle drží u samotné mostní konstrukce. Čím je tedy zastíněná plocha dále od
konstrukce přemostění, tím kratší dobu zastínění trvá (je zde menší časová kumulace stínu). Dále je
nutné brát v úvahu i to, že žádné místo není zastíněné po celý den – zejména vzhledem k orientaci
přemostění. Model také nepracuje s přirozeným zastíněním vegetací a reliéfem na úrovni mezo a
mikro reliéfu. Také zastínění v ranních a večerních hodinách je, co se týče vegetace, méně závažné,
než zastínění v poledních a časných odpoledních hodinách, kdy insolace silně ovlivňuje jednotlivá
stanoviště teplotou a vysýcháním. V tomto případě model uvádí maximální ovlivnění cca 8% EVL
v době letního slunovratu ve 14 hod. jedná se však o opačnou (severní) stranu konstrukce mostu oproti
výše zmíněné jižní straně.
Provedená studie obdobných záměrů (Karlík 2018) negativní vliv v podobě ovlivnění biotopů
zastíněním v blízkosti mostů neshledala, respektive zjištěné ovlivnění vegetace v bezprostřední
blízkosti mostních konstrukcí nelze s jistotou přičíst na vrub změny ve světelném požitku vegetace
vlivem její realizace.
Při zvážení výše uvedených argumentů, nelze stanovit významný negativní vliv pro faktor zastínění
biotopů v dotčené EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce. Pro tento nepřímý vliv ale nelze než
stanovit mírné negativní ovlivnění a to zejména z hlediska předběžné opatrnosti.
9.2.4. Vyhodnocení z hlediska předmětů ochrany
Předpokládané vlivy na předměty ochrany potenciálně dotčené EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u
Sedlce jsou v konečném důsledku kumulací vlivu zastínění stavbou, možné depozice oxidů dusíku
z dopravy a vlivy úletů látek z dopravy a údržby – zejména chloridy ze zimní údržby.
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kód

stanoviště

vliv

poznámka

40A0

Kontinentální opadavé křoviny

-1

zastínění a chloridy

6190

Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

-1

zastínění, eutrofizace

6210

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

-1

zastínění, chloridy,
eutrofizace

communis)
8220

Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

-1

zastínění, eutrofizace

8230

Pionýrská vegetace silikátových skal (SedoScleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

-1

zastínění, eutrofizace

Stanovení mírně negativního vlivu je provedeno zejména na základě principu předběžné opatrnosti.
Žádný z předpokládaných faktorů potenciálně ovlivňující zastoupené předměty ochrany nelze
s jistotou kvantifikovat a interpretovat jeho vlivy jako prokazatelně závadné do té míry, aby způsobily
nevratné změny dotčených stanovišť nebo jejich poškození. Zejména je obtížné tyto vlivy odlišit od
vlivů pozadí, a přirozených faktorů prostředí dotčené EVL.

9.2.5. Vliv na integritu soustavy Natura 2000.
Z hlediska potenciálně dotčených předmětů ochrany je význam koridoru podél toku Vltavy vysoký a
to zejména pro výměnu diaspor a dalšího genetického materiálu. Tento předpoklad vychází
z pravděpodobného metapopulačního uspořádání výskytů jednotlivých druhů organismů. Význam
propojení jednotlivých lokalit prohlubuje stávající diskontinuita EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u
Sedlce.
Na druhou stranu je nutné poznamenat, že diskontinuita zde chráněných stanovišť a na ně vázaných
druhů a jejich populací, je zde přirozeným faktorem. Diskontinuita je podmíněna extrémními formami
stanovišť, na kterých se dotčené předměty vyskytují, tedy skalnatými srázy a výchozy s mělkými
půdami a vodními deficity, které se vyskytují pouze maloplošně a nesouvisle.
V rámci předloženého posouzení byla zvažována míra možného prohloubení stávající diskontinuity
dotčené EVL a soustavy natura 2000. V rámci zvažované stavby přemostění říčního údolí v blízkosti
EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce hraje významnou úlohu zejména jeho technické řešení.
Navržené technické řešení přemostění se fyzicky prakticky nedotýká stanovišť se stávající územní
ochranou (PP Zámky, PP Sedlecké skály), když vedou nad těmito územími. Do území dotčené EVL
nezasahují fyzicky vůbec.
V úvahu tak připadají nepřímé vlivy. Těmito skutečnostmi se zabýval Anděl a kol. (2003, 2004) a to
z pohledu vlivu na migrační potenciál savců a z pohledu na kontinuitu ÚSES. V žádném
z předložených materiálů není s ohledem na řešení a územní zábory přemostění a související činnosti
vyslovena možnost zásadního ovlivnění fungování stávajících ploch pro migraci a kontinuitu
stanovišť. Vzhledem k výšce přemostění a rozměru přemosťovaného údolí je možné vyloučit i zásadní
vliv nepřímých faktorů jako je srážkový a insolační stín, hluk a další.
Ačkoli plánovaný záměr představuje překlenutím údolí Vltavy a částečné narušení kontinuity
přírodních stanovišť i narušení přirozeného migračního koridoru je nutné připustit, že významný
negativní vliv na celistvost územní soustavy Natura 2000 nebyl shledán.
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9.2.6. Kumulativní a synergické vlivy
Ke kumulaci negativních vlivů dochází v oblasti dalších dopravních staveb. Nejvážnější kumulací jsou
práce na údržbě a modernizaci železničních tratí, ale i silnic vedoucích při patě svahů. Výrazným
zásahem jsou sanace svahů proti jejich řícení. Dále zde synergicky působí velkoplošné vlivy, jako jsou
depozice prachu a dusíku. Uvedené vlivy však nelze kvantifikovat a posoudit jejich přínos pro
kumulaci v souvislosti s předpokládanými vlivy záměru, a je nutné je brát jako vlivy pozadí.
Další vlivy definuje Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kaňon Vltavy u
Sedlce CZ0110154.
Na lokalitě lze nalézt řadu vyšlapaných stezek, několik ohnišť, ale také třeba ve spraši vyhrabaný
úkryt (PP Podbabské skály). Intenzivní sešlap může vést k ochuzování zasažených xerotermních
trávníků, odhazované odpadky a defekace mohou zase vést k lokální eutrofizaci a ruderalizaci
prostředí, na čemž se může podílet i zanášení diaspor ruderálních a segetálních druhů např. na obuvi
návštěvníků.
Vzhledem k diskontinuitě lokality a vzhledem k její poloze v okraji širšího obvodu hlavního města
jsou zejména okraje lokality pod nepřímým tlakem územního rozvoje. Přímé narušení území EVL
plánovanými záměry lze v rámci kumulací vyloučit. EVL se rozkládá na exponovaných svahových
lokalitách nevhodných pro většinu rozvojových aktivit. Zásadní je ale dopravní koridor vedoucí
údolím Vltavy. Dochází zde k činnostem v rámci zajištění jeho bezpečnosti – zajišťování skalních
svahů. V souvislosti se sanačními pracemi dochází také k vyřezávání náletové vegetace. Vliv na
předmětné biotopy může být jak pozitivní, tak negativní. Disturbance a likvidace náletové vegetace
se mohou podílet na blokování sukcese, případně mohou pomoci regenerovat degradované
stanoviště, zároveň však může docházet k přímé destrukci stanovišť i druhů a zabezpečovací objekty
mohou bránit v rozvoji biotopu. Na budovaných bariérách a v sítích na zachytávání suti se mohou
uchycovat nálety invazních dřevin (akát, pajasan), což usnadňuje jejich expanzi. Při údržbě samotné
dráhy a jejích náspů představuje potenciální environmentální riziko aplikace biocidů.
Jedním z negativních aspektů blízkosti města a tedy i obecně dobré dostupnosti lokality jsou
časté deponie odpadu, zvláště na skrytějších (zarostlých) místech. Do křovin při horní hraně
svahu bývá také často vyvážen zahradní biologický odpad, který zvyšuje trofii stanoviště, a
spolu s ním jsou do území zavlékány nepůvodní druhy vegetace, z nichž některé se mohou
chovat až invazně (mahonie cesmínolistá, topinambur hlíznatý, celíky aj.).
Uvedené vlivy jsou mimo možnosti ovlivnění realizací a provozem záměru.
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10. Opatření k prevenci, vyloučení a snížení očekávaných nepříznivých
vlivů záměru
Pro SOPK stavba č. 519 Suchdol – Březiněves


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



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



Zajistit dokonalý odvod vody ze stavby mimo dosah EVL, tak aby nedocházelo k změně
hydrickckých poměrů stanovišť v okolí stavby.



Realizace technického řešení mostní konstrukce by měla být provedena tak, aby byla omezena
distribuce posypových látek do okolí rozstřikem a aerosolem. Vhodné jsou např. plné výplně
mostních svodidel či zábradlí. Tím bude zabráněno kontaminaci okolí solemi s následky pro
stav půdy a poškozování vegetace.



Pro SOPK stavba č. 518 Ruzyně - Suchdol


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



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

11. Porovnání míry vlivu záměru bez provedení opatření k prevenci,
vyloučení nebo snížení očekávaných nepříznivých vlivů záměru.
Provedení záměru bez navrhovaných opatření k prevenci, vyloučení nebo snížení očekávaných
nepříznivých vlivů záměru sebou nese riziko postupné změny biotopů v bezprostřední blízkosti
záměru a možnou propagací nepříznivých vlivů do ploch EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce.
Zamezení úniků látek jakékoli povahy ze stavby zachová nejen trofické poměry stanovišť EVL, ale i
stávající půdní reakci. Dále zamezí poškození vegetace prachem.
Jedná se zejména o zvýšení vlhkosti půdy vlivem rozstřiku a stoku dešťových vod z mostní
konstrukce. V zimním období by to znamenalo navíc zanesení chloridů do půdy a jejich přímý vliv na
pletiva rostlin. Přijatá opatření zachovají původní vlhkostní poměry stanovišť v závislosti na
horizontálních vertikálních depozicích atmosférických srážek.
Kontrola a omezování invazních druhů rostlin, zejména neofytů zamezí jejich případnému šíření do
prostoru EVL z narušených povrchů stavby. Zároveň by mohlo docházet i k opačnému jevu, kdy
invazní druhy z prostoru EVL obsadí v průběhu stavby narušené plochy.
Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

38

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Výše zmíněná opatření a jejich rizika nejsou kompenzačními opatřeními ve smyslu zákona, ale pouze
doplňují záměr o opatření, jež vyplývají z možností stavby, ale nebyla navržena v jejím technickém
řešení.

12. Závěr
Na základě porovnání dostupných informací a dat o posuzovaných záměrech " Silniční okruh kolem
Prahy, stavba č. 519 Suchdol – Březiněves a stavba č. 518 Ruzyně - Suchdol " na soustavu Natura
2000 respektive na dotčenou evropsky významnou lokalitu EVL CZ0110154 - Kaňon Vltavy u Sedlce,
a v souladu s výše vyvozenými závěry hodnocení jsem dospěl k závěru, že posuzované záměry

nebude mít významný negativní vliv
na příznivý stav předmětů ochrany a celistvost soustavy Natura 2000
Mírně negativní vliv bude mít záměr na výskyt některých předmět ochrany, kdy ale nedojde k jeho
fyzickému záboru nebo poškození. Mírně negativní vliv je stanoven na základě principu předběžné
opatrnosti.
Na základě posouzení vzdálenosti a možnosti propagace předpokládaných negativních vlivů záměru
byly možnosti mezinárodních vlivů na soustavu Natura 2000 u obou posuzovaných staveb vyloučeny.
Vyloučeny byly i kumulativní vlivy se známými záměry. Vliv na celistvost soustavy Natura 2000
nebyl identifikován.
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SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje číslo
jednací 011263/2019/KUSK/2 ze dne 5.2.2019

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

48

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

49

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy číslo jednací MHMP
210954/2019 ze dne 30.1.2019

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

50

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

51

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Stanovisko odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy číslo jednací MHMP
209391/2019 ze dne 30.1.2019

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299

52

SOKP 518 „Ruzyně – Suchdol“, SOKP 519 „Suchdol - Březiněves“
- vyhodnocení vlivu záměrů na soustavu Natura 2000

Mgr. Stanislav Mudra, Beňov 8, 750 02 Přerov 2, IČ: 66341531, DIČ: CZ6807220299
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