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ÚVOD
Dokumentace se zabývá vymezením a posouzením vlivů na životní prostředí, které mohou být
způsobeny výstavbou a provozem záměru „Prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky)“.
Navržený záměr spadá dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění novely zákona č. 93/2004
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení),
sloupec B, pod pořadové číslo 9.3 – “Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy včetně lanovek”.
Stávající tramvajová trať je ukončena cca 100 m před křižovatkou ulic K vodojemu – Na
Laurové. Trať je napájena z měnírny v ulici Svornosti. V ulici Radlické jsou dva odsávací body zpětných
kabelů a sice u zastávky tramvaje Křížová a v ulici Radlická (roh ul. Na Laurové). V souvislosti
s novostavbou tramvajové trati bude tento systém rekonstruován.
Cílem investora je výstavba tramvajové trati v délce 0,741 km (včetně smyčky tramvajové trati u
metra Radlická) v ulici Radlická. Součástí záměru je i realizace nové měnírny v ulici Pechlátova/Radlická
a dva nové odsávací body zpětných kabelů u plánované zastávky tramvaje „Laurová“ a „Radlická škola“.
Konečná zastávka „Radlická“ je navržena u metra „Radlická“ (ul. U Kostela).
Hlavním přínosem je fakt, že realizace záměru přispěje ke zvýšení kvality dopravní obsluhy
daného území a nahradí stávající nevyhovující ukončení (úvrať Laurová) plnohodnotným koncovým
zařízením (smyčka umístěna mezi budovou ČSOB a křižovatkou ulic Radlická a U Kostela). Dva střední
jízdní pruhy čtyřproudového úseku ulice Radlické od křižovatky Na Laurové ke křižovatce U Kostela
budou dle návrhu využity pro tramvajovou trať.
Stavební úřad Městské části Praha 5 považuje navržené prodloužení tramvajové trati do Radlic za
výrazně pozitivní.
Termín zahájení výstavby se předpokládá v dubnu roku 2006, dokončení výstavby je plánováno
na konec února roku 2007.
Zpracované oznámení předložené dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bylo zpracováno v rozšířeném znění ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Záměr byl posuzován z technického hlediska v jedné variantě. Pro hodnocení vlivu na akustickou
situaci byly řešeny následující stavy: počáteční akustická situace (rok 2005), fáze výstavby záměru (2006
– 2007) a fáze provozu záměru (rok 2010, kdy by měl být naplněn stávající územní plán).
Oznámení je přehledným shrnutím zpracovaným na základě průzkumů, podkladů a jednotlivých
podrobných expertních posouzení. Faktory, které by mohly mít zásadní vliv z hlediska posouzení vlivu
stavby, jsou podrobně řešeny v rámci samostatných příloh oznámení (příloha č. 1 – 2).
V průběhu zpracování byla ve spolupráci s oznamovatelem korigována technická stránka záměru
z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a bylo hledáno řešení k minimalizaci jednotlivých vlivů
výstavby a provozu na životní prostředí.
Text oznámení je doplněn výkresovou částí (příloha č. 3 oznámení), která poskytuje přehled o
dané situaci, o místních podmínkách a jsou podkladem pro snadnější orientaci v problému. Množství
informací bylo získáno průzkumem terénu.
Hodnocení bylo zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní
prostředí, jeho novelou č. 93/2004 Sb. a dalšími souvisejícími zákony a předpisy.
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Vzhledem k multidisciplinárnímu charakteru předkládané oznámení na řešení spolupracovali
odborníci na jednotlivé problematiky.
Celý řešitelský tým tvořili:
Mgr.

Markéta Dušková (osvědčení o odborné způsobilosti
č. j. 29560/4924/OPVŽP/02 ze dne 14. 11. 2002)
Renata Holubová

Ing.

Svatava Koubelová

Ing.

Zuzana Mattušová

Dokumentaci zpracovala:

Vedoucím celého řešitelského týmu byl:
Ing.
(osvědčení

o

odborné

Libor Ládyš

způsobilosti

č.j.

3772/603/OPV/93
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
Oznamovatel
Inženýring dopravních staveb, a.s.

IČ
60194260

Sídlo
Na Moráni 360/3
128 01 Praha 2

Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing. Bohumil Kvasnička
generální ředitel IDS a.s.
Inženýring dopravních staveb a.s.
Na Moráni 360/3
128 01 Praha 2
tel.: 236083202
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
I. Základní údaje
1. Název záměru
Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

2. Kapacita (rozsah) záměru
Základní údaje o stavbě
•

Tramvajová trať Radlická (Laurová – U Kostela) (dále také TT Radlická)

Stavba tramvajové trati Radlická navazuje ve východní části na rekonstrukci stávající tramvajové
tratě, v části západní pak navazuje tramvajová smyčka Radlická.
Délka úseku tramvajové trati je cca 741 m. Směrové poměry sledují stávající průběh Radlické
ulice. Pouze v místech tramvajových zastávek výrazněji narůstá nárok na šířkové uspořádání. V celém
úseku jsou navrženy dva páry zastávek – Laurová a Radlická škola.
Návrhová rychlost je v blízkosti tramvajových zastávek omezena, ve volné trati činí 60 km/h.
Tramvajová trať je od křižovatky s Laurovou navržena na zvýšeném tramvajovém pásu. Základní
šířka tramvajového pásu je 6,65 – 6,85 m, v blízkosti zastávek dochází k jeho plynulému rozšíření.
Oba páry zastávek o navrhované délce 35 m jsou umístěny ve vzájemně vstřícné poloze.
•

Tramvajová smyčka Radlická

Stavba tohoto objektu navazuje ve východní části na tramvajovou trať Radlická (Laurová –
U Kostela). Vně kolejí smyčky je navržena zpevněná plocha.
Tramvajová smyčka je dvoukolejná, s oddělenou výstupní a nástupní zastávkou.
Součástí výstavby TT Radlické je rekonstrukce komunikace Radlická v daném úseku.

3. Umístění záměru
Kraj:

Hlavní město Praha
Městská část Praha 5 - Radlice

Katastrální území:

č. 728641 - Radlice
č. 729051 - Smíchov

4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Charakter záměru:

Novostavba tramvajové trati do Radlic včetně realizace nové smyčky
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Předmětem posuzovaného záměru je prodloužení stávající tramvajové tratě v ul. Radlická v Praze
5 cca o 0,741 km v úseku od stávající úvratě Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude ukončena
tramvajovou smyčkou.
Tramvajová trať je navržena na zvýšeném tramvajovém pásu, který je součástí přilehlé pozemní
komunikace. V daném úseku budou zřízeny tři nové tramvajové zastávky – „Laurová“, „Radlická-škola“
a „Radlická“ na smyčce.
Současně dojde k rekonstrukci přilehlých vozovek včetně chodníků a přeložkám dotčených
inženýrských sítí. Prodloužený úsek tramvajové trati si vyžádá mimo jiné i zřízení nové smyčky, měnírny,
sociálního zařízení na smyčce,trakčního vedení včetně dráhových kabelů, nového veřejného osvětlení a
opěrné a protihlukové clony.
V závěru výstavby záměru se provedou sadové úpravy, komunikace se vyznačí vodorovným a
svislým dopravním značením, upraví se stávající zastávka Radlická – TJ Motorlet a bude zprovozněn
informační systém včetně dispečerské řídící techniky.
Možnost kumulace s jinými záměry:
Předmětná stavba tramvajové trati musí být realizována v návaznosti na tyto stavby:
•

rekonstrukce tramvajové tratě Radlická (investor DP a.s.),

•

přeložka Radlického potoka – 1. stavba (investor PVS, a.s.),

•

rekonstrukce radlického sběrače – 2. a 4. stavba (investor PVS, a.s.).

Stávající tramvajová trať, na kterou navazuje hodnocená novostavba tramvajové trati, bude
zrekonstruována v délce cca 451 m v rámci stavby Rekonstrukce tramvajové trati Radlická (od
zastávky Křížová vč. – k úvrati Laurová). Součástí této stavby budou i některé kabelové trasy, které
jsou vyvolány prodloužením tramvajové tratě.
Z technické a časové koordinace výše uvedených staveb, které se navzájem ovlivňují a
podmiňují, vyšel návrh postupu jejich provádění.
V prostoru nad stanicí metra Radlická byly zahájeny přípravné práce související s výstavbou
budovy ČSOB. Konec výstavby je plánován na prosinec roku 2006. Současné aktuální podklady
z projektu budovy byly převzaty do koordinační situace (viz. výkres č. 1). Do prostoru smyčky zasahují
některé projektované objekty stavby ČSOB (např. ukončení zpevněných ploch před vstupem do budovy,
osvětlení, napojení komunikace a inž. sítí na stávající stav atd). Tyto objekty je třeba nadále až do jejich
realizace vzájemně koordinovat. Nebude-li to z důvodu rozdílných časů realizace staveb možné, budou
při stavbě smyčky přeřešeny.
Vzhledem k tomu, že realizace posuzovaného záměru novostavby tramvajové trati se plánuje
v období duben 2006 až únor 2007, dojde po určitou dobu k souběhu výstaveb. V případě budovy ČSOB
se však bude jednat o závěrečné etapy výstavby, kdy se stavební práce omezí převážně na vnitřní prostory
budovy. Závažnější kumulace vlivů výstavby těchto objektů tedy nepředpokládáme.
Další připravovanou stavbou v území je výstavba záchytného parkoviště P+R. Stavební činnost
bude probíhat odděleně a nebude komplikovat výstavbu tramvajové trati.
V koordinační situaci je vyznačena i připravovaná stavba Sportovní centrum Radlice - tenisové
kurty. Stavba tramvajové trati zabere okraj pozemku Sportovního centra, vlastních kurtů a
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projektovaných objektů se nedotkne. Kumulace výstaveb tohoto záměru s posuzovaným záměrem se
vzhledem k daným časovým harmonogramům obou staveb nepředpokládá.
Záměr nebude kumulován s dalšími záměry.

5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.
odmítnutí
Zdůvodnění potřeby záměru:
Realizace záměru přispěje ke zvýšení kvality dopravní obsluhy daného území a nahradí stávající
nevyhovující ukončení (úvrať Laurová) plnohodnotným koncovým zařízením (smyčka umístěna mezi
budovou ústředí ČSOB a křižovatkou ulic Radlická a U Kostela). Dva střední pruhy ze stávajícího
čtyřproudového úseku ulice Radlické od křižovatky Na Laurové ke křižovatce U Kostela budou využity
pro realizaci novostavby tramvajové trati.
Umístění záměru:
Stavba je umístěna v délce cca 741 m do ul. Radlické v rozsahu od stávajícího tramvajového
trojúhelníku – úvrať Laurova až ke křižovatce Radlická - U Kostela.
Nová tramvajová smyčka navazuje západně na přilehlý pozemek u stanice metra Radlická.
Radlická ul. je významná městská sběrná komunikace se značnou intenzitou dopravy. V
současném stavu je v tomto úseku provozována jako čtyřpruhová směrově nerozdělená s oboustrannými
chodníky. Území podél této komunikace je pouze částečně nesouvisle zastavěno.
Stručný přehled posuzovaných variant:
V dokumentaci je posuzována jedna varianta vedení prodloužené tramvajové trati do Radlic (včetně
smyčky), která je porovnávána s nulovou variantou (stav bez realizace záměru, tj. provoz pouze
automobilové dopravy v Radlické ulici v hodnoceném úseku).
Posouzení hlukové zátěže bylo zpracováno pro následující stavy:
•

Stávající stav (2005)

•

Fáze výstavby (4/2006 – 2/2007)

•

Stav v roce naplnění územního plánu (2010) – stav s realizací záměru

Uvedené variantní zpracování umožní vytvořit si podrobnou představu o příspěvku záměru k
hlukové zátěži v daném území.
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6. Popis technického a technologického řešení záměru
Stavebně technické řešení záměru
•

SO 1001 Tramvajová trať Radlická (Laurová – U Kostela)

Stavba tohoto objektu navazuje ve východní části na rekonstrukci stávající tramvajové tratě,
v části západní navazuje na plánovanou tramvajovou smyčku Radlická.
Délka úseku tramvajové trati je cca 741 m. Směrové poměry sledují stávající průběh Radlické
ulice. Pouze v místech tramvajových zastávek výrazněji narůstá nárok na šířkové uspořádání. V celém
úseku jsou navrženy dva páry zastávek – Laurová a Radlická škola.
Výškové řešení sleduje také v maximální míře stávající výškové poměry. Příčný spád kolejí je
nulový, ve vybraných směrových obloucích je navrženo převýšení vnějšího kolejnicového pásu o
velikosti 30 – 35 mm.
Tramvajová trať je od křižovatky s Laurovou navržena na zvýšeném tramvajovém pásu. Ten je
zvýšen oproti přilehlému jízdnímu pásu o 80 mm a je ukončen sklopeným obrubníkem, umožňujícím
v případě potřeby najetí nekolejové dopravy na tramvajový pás.
Základní šířka tramvajového pásu je 6,65 – 6,85 m, v blízkosti zastávek dochází k jeho
plynulému rozšíření.
Oba páry zastávek jsou umístěny ve vzájemně vstřícné poloze, mají stavební délku 35 m. Přístup
na všechny zastávky je bezbariérový šikmou rampičkou navazující na přilehlý přechod pro chodce.
Konstrukce tramvajové trati je navržena s povrchem z betonové dlažby. V úseku navazujícím na
rekonstruovanou část Radlické až po křižovatku Na Laurové – Radlická (včetně) je konstrukce
tramvajové trati navržena s živičným povrchem, stejný povrch je navržen i na přejezdech přes
tramvajovou trať na křižovatce u Radlické školy a před vjezdem do smyčky.
•

SO 1002 Tramvajová smyčka Radlická

Smyčka navazuje ve východní části na tramvajovou trať Radlická (Laurová – U Kostela). Vně
kolejí smyčky je zpevněná plocha.
Tramvajová smyčka je dvoukolejná, s oddělenou výstupní a nástupní zastávkou. Obě zastávky
(výstupní i nástupní) mají stavební délku 35 m.
Výškové řešení navazuje na niveletu tramvajové trati Radlická a ve vlastní smyčce je definováno
v opačném sklonu tak, aby bylo zabezpečeno případné ujetí vozidel do traťového úseku.
Povrch tramvajové trati ve smyčce bude z betonové dlažby. Prostor uvnitř smyčky bude
zatravněný, pro příjezd k trakčnímu stožáru budou v šířce 4 m použity zatravňovací dlaždice.

•

SO 1003 – Komunikace Radlická / Laurová - U kostela – severní vozovka

Součástí tohoto objektu je severní jednopruhová vozovka podél zvýšeného tramvajového pásu.
Návrh šířky vozovky odpovídá prostorovým možnostem stávající zástavby – šířka vozovky 3,30 m se
zvýšeným obrubníkem v chodníkové hraně - nášlap 15 cm a naklopeným obrubníkem v hraně zvýšeného
tramvajového pásu – nášlap 8 cm. Toto řešení umožňuje nouzové najetí vozidel na tramvajový pás
v případě nutnosti objetí vozidel, stojících v jízdním pruhu.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

11

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Délka rekonstruovaného části v rámci tohoto objektu odpovídá novému úseku tramvajové trati,
zvětšeném o úseky, které je nutno zrekonstruovat vzhledem k předpokládanému porušení stávající
vozovky vlivem bouracích prací na stávajícím tramvajovém tělese (před křižovatkou stávajícího
úvraťového otáčení tramvají), resp. přeřešení stávající křižovatky Radlická – U Kostela před vjezdem na
novou tramvajovou smyčku a následného napojení na stávající stav.
Povrch vozovky je navržen v živičné úpravě.
•

SO 1004 – Komunikace Radlická / Laurová - U kostela – jižní vozovka

Obdobou předchozího objektu je i jižní jednopruhová vozovka podél zvýšeného tramvajového
pásu, pro kterou platí stejný návrh šířky vozovky, rozsah upravovaného úseku i druh povrchu krytu
vozovky.
•

SO 1005 – Chodníky Radlická – severní strana

Řešení severního chodníku rekonstruované části Radlické ulice podél nového úseku tramvajové
trati je navrženo v šířce 3 až 4 m. Úsek podél rekonstruované stávající tramvajové trati zůstane ve
stávající šířce. Součástí budou i vjezdy přes chodník do stávajících objektů.
Povrch chodníku bude navržen z betonové dlažby.
•

SO 1006 – Chodníky Radlická – jižní strana
Jedná se o návrh jižního chodníku, který je analogií severního chodníku.

•

SO 1007 – Zpevněná plocha u měnírny Radlice

Objekt slouží k zajištění dopravní a pěší obsluhy nové měnírny situované dle návrhu za hranou
jižního chodníku poblíž stávající slepé komunikace Pechlátova.
Příjezd pro občasné přijetí nákladních vozidel k rampě měnírny je umožněn přímo po zesíleném
chodníku z ulice Radlická, parkování pro obsluhu je zajištěno dvěma stáními o rozměru 5,30 x 2,50 m
s příjezdem z ulice Příhodová. Součástí je i chodník pro přístup ke vstupu po pravé straně parkovacích
stání.
•

SO 1008 Zpevněné plochy u smyčky Radlická

Zpevněné plochy u smyčky Radlická bezprostředně navazují na tramvajovou smyčku Radlická a
řeší plochu vně kolejí smyčky včetně nástupišť. Povrch zpevněné plochy bude řešen v návaznosti na
úpravu zpevněných ploch okolo budovy ČSOB a výstupu z metra. Zpevněná plocha mezi smyčkou,
budovou ČSOB a sociálním zařízením DP musí umožňovat občasný pojezd nákladními automobily.

•

SO 1009 – Úprava napojení komunikace Na Farkáně IV

Cílem je optimalizace napojení stávající příjezdové komunikace do křižovatky řešené s novým
tramvajovým přejezdem do smyčky jako světelně signalizované. Toto řešení vyvolává potřebu směrové
úpravy (napojení na komunikaci Radlická jako dalšího křižovatkového ramene) v délce cca 53 m dle
situace.
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SO 1010 – Rekonstrukce komunikace po zrušení obratiště tramvajové trati

V souvislosti se záměrem bude třeba obnovení vozovky po vybourání stávajících kolejí
úvraťového obratiště mezi ul. Radlická a Na Neklance. Předpokládá se kompletní výměna konstrukce
vozovky.
•

SO 1011 – Definitivní dopravní značení

Svislé dopravní značení bude plechové v reflexní úpravě dle ČSN 01 8020, rušené značky budou
demontovány.
•

SO 1012 – Provizorní dopravní značení včetně provizorních úprav SSZ
Předpokládá se instalace svislého i vodorovného dopravní značení.

•

SO 1013 – Kontrolní měřící body bludných proudů

•

SO 1014– Provizorní úpravy ploch pro zařízená staveniště včetně oplocení staveniště

•

SO 1015 – Opravy vozovek používaných stavbou

•

SO 2001 Měnírna Radlice

V souvislosti s prodloužením tramvajové trati od stávajícího obratiště Laurová ke stanici metra
Radlická bude nutné pro zajištění napájení trakčního vedení vybudovat nový objekt měnírny.
Měnírna je navržena jako objekt s automatickým provozem s občasnou obsluhou na pozemku
parc. č. 11367/1 (k.ú. Smíchov) v km 0,350 staničení trati. Objekt měnírny je dvoupodlažní s jedním
nadzemním podlažím a jedním podzemním podlažím.
Z konstrukčního hlediska se jedná o zděný objekt založený na plošných základech s plochou
střechou. Fasáda bude opláštěna kovovými lamelami.
•

SO 2002 Sociální zařízení - smyčka Radlická

Sociální zařízení pro řidiče tramvají je umístěno jižně od tramvajové smyčky v prostoru
vymezeném opěrnou zdí s rampou (SO 3004) na pozemcích k.ú. Radlice č. 25/1, 25/3, 25/5.
Zařízení bude sloužit pro hygienu a krátkodobý oddych řidičům tramvají. Jedná se o
jednopodlažní objekt obsahující WC pro muže a ženy, denní místnost a úklidovou místnost.
Z konstrukčního hlediska se jedná o zděný objekt založený na pasech s plochou střechou.
Čelní fasáda objektu bude opláštěna kovovými lamelami. Boční stěny mají hladkou fasádu z
plochého barevně tónovaného skla. Před okny denní místnosti jsou pohyblivé žaluzie, které v době
nepřítomnosti řidičů plní funkci mříží. Vstup na levé straně je překryt pergolou, pravá ohrazená část
slouží k uložení sil na písek a nádoby na odpad.
•

SO 2003 Přístřešky na tramvajových nástupištích

Zastávky Laurová a Radlická škola jsou na zvýšených ostrůvcích vybaveny v obou směrech
dvojicí typových přístřešků FOSTER JCDecaux s reklamními vitrínami. Vzhledem ke stísněným
podmínkám bez bočnic. Na ostrůvku mezi přístřešky bude usazen sloup s konzolou sloužící jako nosič
informačního panelu, hodin a jízdenkového automatu.
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Zvýšené nástupní ostrůvky zastávek tramvaje Laurová a Radlická škola jsou od komunikace
odděleny proskleným zábradlím.
Nástupní zastávka Radlická na smyčce je vzhledem k nepravidelnému půdorysu vymezeném
nástupní hranou a novou opěrnou zdí (SO 3004) a předpokládané vyšší intenzitě cestujících vybavena
atypickým přístřeškem. Přístřešek bude vybaven informačním panelem s hodinami a jízdenkovým
automatem.

•

SO 2004 Protihlukové úpravy oken

Z důvodu prodloužení tramvajové trati v Radlické ul. a tím vyvolaných úprav os silniční dopravy
a vlivem přidání dalšího zdroje hluku do této oblasti, je třeba provést protihlukové úpravy. Jedná se o
protihlukovou ochranu vnitřního chráněného prostoru objektů, které jsou v bezprostřední blízkosti
Radlické ulice. Protihlukové úpravy oken jsou navrženy v lokalitách, kde vzhledem k těsné obytné
zástavbě nelze realizovat pasivní opatření pro snížení venkovního hluku.

•

SO 2005 Oplocení

Úpravami komunikace vložením tramvajového tělesa dojde i k úpravám chodníku, který v
určitých úsecích koliduje se stávajícím oplocením TJ Radlice a stavebního dvora Metrostavu divize 1
Radlická 3. Stávající oplocení je demolováno (SO 2006 Demolice stávajících oplocení) a nahrazeno
novým oplocením. Celková délka oplocení je 257 m.

•

SO 2006 Demolice oplocení TJ Radlice a stavebního dvora Metrostavu divize 1 Radlická 3

Oplocení bude proto demolováno a nahrazeno novým ( SO 2005 Oplocení). Délka demolovaného
plotu z vlnitého plechu je 240,0 m
•

SO 2007 Demolice prosklené stěny před č.p. 2483/138

Úpravami komunikace vložením tramvajového tělesa dojde i k úpravám chodníku a prosklená
stěna (62,4 m2) umístěná v těsné blízkosti obruby stávající komunikace musí být demolována. Protože na
nosné ocelové sloupky prosklené stěny je uložena i oblouková stříška (6,4 m2) nad vchodem do objektu
bude i tato demolována.
•

SO 3001 Schodiště v km 0,143

Z důvodu úprav chodníku a výškového řešení před restaurací Radlická č.p.2070/112 je nutné
místo šikmého chodníku cesty pro pěší provést vyrovnání úrovní terénním schodištěm. Schodiště je
navrženo jako betonové s výškou stupňů do 160 mm. Na pravé schodnici ve směru výstupu bude
umístěno zábradlí a na levé protihluková stěna (SO 3005). Levá schodnice zároveň tvoří betonovou
úhlovou zídku pro snížení svahu v hraně pokračující stávající cesty. Průchozí šířka ramene činí min. 2,9
m v místě navazujícím na stávající cestu.
•

SO 3002 Gabionová opěrná zeď

Za severním chodníkem trati v km 0,265 - 0,325 se nachází kamenná opěrná zeď ve velmi
špatném technickém stavu. Zeď bude demolována (S 3008) a jako náhrada je v daném prostoru navržena
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nová opěrná gabionová zeď. Zeď bude vybudována z drátěných košů plněných kameny s vyskládaným
čelem. Odklon čela od svislice je cca 7,5˚. Max. výška od nového chodníku činí cca 3,2 m a šířka v
koruně 1m. Délka navržené opěrné zdi je 55,8 m.
•

SO 3003 Opěrná zeď před smyčkou

Úprava napojení obslužné komunikace Na Farkáně IV (viz. SO 1009) si vyžádá odkop části
stávajícího svahu podle jejího severního okraje. Tento odkop bude lemován opěrnou zdí vyskládanou z
betonových tvarovek vyplněných zeminou a ozeleněných. Výška svislé opěrné zdi bude cca 0,3 - 1,3 m.
Délka opěrné zdi je 45,8 m.
•

SO 3004 Opěrná zeď s rampou

Opěrná zeď s rampou se nachází jihovýchodně od smyčky zastávky Radlická. Šikmá rampa
slouží k bezbariérovému propojení nástupišť tramvajové smyčky a výstupu z metra s nástupištěm
zastávky autobusů metro Radlická z centra. Je zároveň náhradou za zrušený chodník, který koliduje s
kolejištěm nově navrhované smyčky. Překonávaný výškový rozdíl činí cca 2,5 m. Rampa má průchozí
šířku 2,4 m a sklon cca 6,5 % a je vybavena odpočívadly. Opěrná zeď je v části s šikmou rampou tvaru U
a ve zbývající části jako úhlová zeď tvaru L. Na začátku šikmé rampy vytvářející směrem ke kolejím
smyčky tupý úhel je do tohoto prostoru vestavěno sociální zařízení (viz. SO 2002). Obě části jsou
navrženy jako žel. betonové monolitické konstrukce. Šikmá rampa bude vydlážděna.
Zastavěná plocha šikmé rampy je 143,5 m2. Délka opěrné zdi je 42,5 m.
•

SO 3005 Protihlukové stěny

Z důvodu prodloužení tramvajové trati v Radlické ul. a tím vyvolaných úprav os silniční dopravy
a vlivem přidání dalšího zdroje hluku do této oblasti, je třeba realizovat protihlukové úpravy.
Konkrétní návrh protihlukových clon včetně umístění, délky a výšky je předmětem Akustické
studie, která je součástí oznámení.
•

SO 3006 Demolice protihlukových zdí

Stávající protihlukové stěny u jižního okraje chodníku ul. Radlické v km 0,119 - 0,372 trati mají
výšku cca 1,6 m. Tyto stěny jsou neúčinné, budou tedy demolovány a nahrazeny nově navrženými
účinnými clonami. Celková délka demolovaných zdí je 242,0 m.
•

SO 3007 Demolice opěrných zdí

Úprava křižovatky Pechlátova - Radlická v blízkosti Radlické školy způsobuje posun jižního
chodníku k oplocení areálu TJ Radlice. Stávající zděná opěrná zídka koliduje s hranou nového chodníku a
bude nutné ji demolovat. Celková délka demolované zdi je 62,0 m.
•

SO 3008 Demolice kamenné zdi

Za severním chodníkem trati v km 0,265 - 0,325 se nachází kamenná opěrná zeď ve velmi
špatném, neopravitelném stavu. Z výše uvedených důvodů bude zeď vybourána a nahrazena novou
gabionovou zdí (SO 3002). Výška zdi činí cca 2,5 - 3,0m. Délka zdi je 60,7 m.
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SO 4001 – Trolejové vedení
Pro zavěšení nové trolejové sítě budou použity osmiboké sloupy trolejového vedení.

Trolejové vedení – průřez trolej. drátu bude Cu 120 mm2, nosné lano - nerez Fe 35mm2 a 25mm2.
Křížení vedení bude provedeno přeponkami. Na převěsech ve smyčce bude také uchycen trolejový
kontakt a ultrazvukové čidlo a kabely pro přenos dat k EOV.
Je navržené také dopínání troleje. Toto dopínání je rozvrženo od Ženských domovů až po nově
uvažovanou smyčku. Tento úsek je dlouhý cca 1970 m. Jedno dopínání je situováno u Ženských domovů,
druhé mezi ulicemi Braunova a Pod Brentovou a třetí před tramvajovou smyčkou. Pevné body budou u
tunelu Mrázovka a druhý u nově uvažované měnírny. Trolejové vedení v tramvajové smyčce je navrženo
také dopínané.
•

SO 4002 – Dráhové kabely

Dráhové kabely vycházejí z energetického výpočtu, který je určen pro nové napájecí úseky. Tyto
nové napájecí úseky budou napájeny z nové měnírny. Nová měnírna převezme napájecí úsek č.113. Nová
měnírna bude napájet rekonstruovanou část tramvajové trati od zastávky „Křížová“ až po nově
zbudovanou tramvajovou smyčku.
•

SO 4003 – Elektrické ovládání výměn a ohřev

Jedná se o ovládání výměny ve smyčce, kde budou dvě koleje. 12 m před výhybkou bude osazeno
ultrazvukové čidlo a 20 m trolejový kontakt. Vedle výměny bude skříň EOV a na sloupu návěstidlo. Pro
sjezdovou výměnu bude pouze skříň pro vytápění.
•

SO 4004 – Osvětlení zastávek

V zastávkách bude ze sloupu veřejného osvětlení přes montážní šachtu napájeno vybavení
zastávek (tj.staniční sloupky, majáčky, jízdenkové automaty, osvětlení přístřešků a informační sloupy).
•

SO 4005 – Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení se uvažuje nové, protože bude docházet k změně šířkových poměrů nové
vozovky. Proto je nutné přeložit sloupy na nová místa. Napojení bude provedeno na stávající sloupy
v ulici Radlická.
•

SO 4006 – Přípojka 22 kV měnírna Radlice

Přípojka pro měnírnu bude kabelovou smyčkou 22 kV. Kabel bude naspojkován v ulici Braunova
na stávající kabel 22 kV.
•

SO 4007 – Přípojka NN vlastní spotřeba měnírny

Přípojka bude provedena naspojkováním stávajícího kabelu AYKY 3x240+120. Kabelová
smyčka bude ukončena v pojistkové skříni s dvěma pojistkovými spodky na objektu měnírny pro část DP
a.s. a část PRE a.s. Obě části přípojky pro vlastní spotřebu budou mít vlastní měření.
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SO 4008 – Přípojka NN pro sociální zařízení na smyčce

Přípojka bude provedena kabelovou smyčkou kabelem AYKY 3x240+120. Smyčka bude
provedena naspojkováním stávajícího kabelu AYKY 3x240+120 a ukončena v pojistkové skříni
s elektroměrem v oplocení objektu.
•

SO 4009 – Přeložka NN

Z důvodu změn šířkových poměrů vozovky je nutné přeložit kabely NN do nového chodníku
jedná se o kabely typu AYKY 3x185+95 a AYKY 3x240+120.
•

SO 4010 – Přeložka VN

Z důvodu změn šířkových poměrů vozovky je nutné přeložit kabely VN. Tyto kabely by se
v budoucnu dostali do nové komunikace, s proto je nutné je přeložit do nového chodníku. Kabely budou
naspojkovány před tramvajovou smyčkou a budou opět nasmyčkovány u nové tramvajové zastávky
„Radlická – škola“. Kabely budou naspojkovány hybridní spojkou na stávající kabel 3x120 ANKTOYPV
s kabelem 2x 22-AXEKVCEY 3x1x120mm2.
•

SO 4011 – Elektrická přípojka zařízení staveniště

Pro zařízení staveniště ve smyčce bude provedena přípojka ze stávající RIS, kde bude vedle
postaven elektroměrový pilíř. Odtud povede již měřený kabel AYKY 3x240+120 až k zařízení staveniště,
kde bude staveništní rozváděč.
Pro zařízení staveniště pro měnírnu bude provedena kabelová smyčka kabelem AYKY
3x240+120 do staveništního pilíře, kde bude měření. Do tohoto pilíře bude zatažen kabel s dostatečnou
rezervou, aby bylo možné potom jej zatáhnout do nové pojistkové skříně na objektu měnírny.
•

SO 4051 - Přípojka optického kabelu pro měnírnu

Objekt řeší propojení měnírny a Centrálního dispečinku optickým kabelem a napojení
informačního systému na zastávkách.
Přípojka bude provedena optickým kabelem 24 vláken ze stanice metra Radlická.
•

SO 4052 – Telefonní přípojka měnírny Radlice

•

SO 4053 – Přeložka kabelů Č. Telecomu

Objekt řeší přeložky sdělovacích vedení Č. Telecomu. Stávající trasy sdělovacích vedení Č.
Telecomu jsou v kolizi s úpravami ulice Radlická. Nové trasy sdělovacích vedení jsou navrženy podél
obrubníků nových komunikací a v místech, kde stávající trasy opouštějí prostor dotčený úpravami budou
nové kabely a trubky HDPE 40 naspojkovány na stávající kabely a trubky. Po přepojení kabelů a trubek
HDPE budou stávající kabely a trubky HDPE demontovány.
•

SO 4054 - Přeložka kabelů Eurotelu

Stávající trasa sdělovacího vedení EUROTELU je v kolizi s úpravami ulice Radlická. Vzhledem
k momentálnímu provozu na optickém kabelu v trase bude nutné v dotčené části trasy položit nový kabel
a provoz převést postupně na nový kabel.
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SO 4055 - Přeložka kabelu GTS

Stávající trasa sdělovacího vedení GTS je v kolizi s kolejemi v místě vjezdu do tramvajové
smyčky. V tomto místě bude stávající trasa odkryta, bude proveden výkop nové trasy a stávající vedení
bude do nové trasy přeneseno. Stávající trasa je delší než nová trasa, proto bude stávající přebytečná
trubka HDPE 40 odstraněna a optický kabel bude potažen k místu s kabelovou rezervou. Sdělovací
vedení bude v místě křížení s kolejemi uloženo do kabelových korýtek.
•

SO 4056 – Telefonní přípojka zařízení staveniště

•

SO 5001 - Odvodnění komunikace

Nově navržené komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí. Kanalizační přípojky od
těchto vpustí budou napojeny do stoky DN 800 překládané jako investice PVS a.s. Přípojky jsou
navrženy z kanalizační kameniny DN 200 o délce 260,0 m včetně spádových stupňů.
•

SO 5002 - Odvodnění tramvajové trati

Odvodnění TT je navrženo do odkalovacích jímek (bahníků). Kanalizační přípojky od těchto
bahníků budou napojeny do stoky DN 800 překládané jako investice PVS a.s. Pro napojení budou využity
volné vložky, jejich poloha bude předána projektantovi stoky.
Přípojky jsou navrženy z kanalizační kameniny DN 200 (celkem 6 ks o délce 50,0 m) včetně
spádových stupňů.
•

SO 5003 - Odvodnění smyčky tramvajové trati

V prostoru tramvajové smyčky jsou pro odvodnění navrženy odvodňovací žlábky, uliční vpusti a
pro odvodnění výhybek odkalovací jímky (bahníky). Kanalizační přípojky od těchto bahníků a vpustí
budou napojeny do nové jednotné stoky DN 300 a do stávajících stok v prostoru smyčky. Nová stoka
z kanalizační kameniny DN 300 bude napojena na stávající vstupní šachtu stoky 900/1600, druhá stáv.
stoka DN 300, která je rovněž napojena do této vstupní šachty bude v prostoru před vestibulem metra
zrušena ( rušení je řešeno v projektu ČSOB ) a na ponechaném úseku bude doplněna nová vstupní šachta.
Nová stoka DN 300 z kanalizační kameniny je navržena o délce 35,0 m, přípojky z kanalizační
kameniny DN 200 o celkové délce 95,0 m včetně spádových stupňů.
•

SO 5004 - Kanalizační přípojka sociálního zařízení na smyčce

Splaškové vody ze sociálního zařízení budou svedeny přípojkou DN 200 do stávající stoky DN
300. Kanalizační přípojka DN 200 z kanalizační kameniny je navržena v délce 6,0 m, dešťové svody
budou napojeny na vnitřní rozvody.
•

SO 5005 – Kanalizační přípojka měnírny

Splaškové vody z měnírny budou svedeny přípojkou DN 200 do stávající stoky DN 600/1100
překládané jako investice PVS a.s. Kanalizační přípojka DN 200 z kanalizační kameniny je navržena
v délce 6,0 m, na ni navazují areálové rozvody z kanalizační kameniny v délce 45,0 m, dešťové svody
budou napojeny na areálové rozvody kameninou DN 150 o délce 16,0 m.
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SO 5006 - Rekonstrukce stávající vstupní šachty na smyčce

Stávající vstupní šachta v prostoru tramvajové smyčky musí být rekonstruována (výšková úprava
vstupní části), poněvadž zde dochází ke snížení terénu o cca 2,0 m.
Vstupní komín bude rozbourán na hloubku min. 4,0 m a nově sestaven k upravenému terénu.
•

SO 5101 - Přeložky vodovodních řadů ul. U vodojemu (DN 600,300,200,150)

Stávající vodovodní řady DN 600, 300, 200 a 150 z vodojemu směrem na Smíchov se kříží s nově
budovanou tramvajovou tratí, proto budou přeloženy v prostoru pod TT a nově budovanými vozovkami,
délka přeložky DN 200 a 300 je 60 m. Řad DN 150 bude před křižovatkou přepojen na řad DN 200 a přes
TT nebude veden, řad DN 600 bude dále pokračovat v jižní vozovce a naváže na přeložku RTT, délka
přeložky je 130,0 m. Pod křížením s TT navazuje na stáv. řad DN 300 řad DN 80. Tento může být zrušen
po přepojení stávajících přípojek na řad DN 200 a po provedení přepojení vodovodních uzlů v křižovatce
ulic Holubova, Na Neklance a Na Laurové.
•

SO 5151 Rušení vodovodních řadů ul. U vodojemu (DN 600,300,200,150,80)

Stávající vodovodní řady DN 600, DN 300, DN 200, DN 150 a DN 80 z vodojemu směrem na
Smíchov jsou kříženy nově budovanou tramvajovou tratí, proto budou přeloženy v prostoru pod
tramvajovou tartí a nově budovanými vozovkami, stávající řady budou zrušeny rozbouráním v těchto
délkách. DN 600 – 130,0 m, DN 300 – 60,0 m, DN 200 – 60,0 m, DN 150 – 30,0 m, DN 80 – 20,0 m.
•

SO 5102

Přeložka vodovodního řadu DN 150 – jih

Stávající vodovodní řad DN 150 situovaný v jižním chodníku a částečně ve vozovce bude
přeložen od začátku úpravy až po ulici Pechlátovu tj. po km 0,470 tramvajové trati do jižní vozovky.
Důvodem přeložky je umístění sloupů trakčního vedení v chodníku v kolizi se stávajícím vodovodem. Na
obou koncích bude propojen se stávajícím řadem DN 150.
Délka překládaného vodovodu DN 150 je 540,0 m, včetně propojení na sever a nového
odvodnění.
•

SO 5152 Rušení vodovodního řadu DN 150 – jih

Stávající vodovodní řad DN 150 situovaný v jižním chodníku a částečně ve vozovce bude
přeložen od začátku úpravy až po ulici Pechlátovu (tj. po km 0,470 tramvajové trati) do jižní vozovky.
Stávající řad bude zrušen rozbouráním v délce 510,0 m.
•

SO 5103 - Přeložka vodovodního řadu DN 150 – sever

Stávající vodovodní řad DN 150 v prostoru před Radlickou školou situovaný v severním
chodníku a částečně ve vozovce bude přeložen do severní vozovky. Důvodem přeložky je umístění
sloupů trakčního vedení v chodníku v kolizi se stávajícím vodovodem a zahloubení stávajícího terénu. Na
obou koncích bude propojen se stávajícím řadem DN 150. Délka překládaného vodovodu DN 150 je
140,0 m.
•

SO 5153 - Rušení vodovodního řadu DN 150 – sever
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Stávající vodovodní řad DN 150 v prostoru před Radlickou školou situovaný v severním
chodníku a částečně ve vozovce bude přeložen do severní vozovky. Stávající řad bude zrušen
rozbouráním v délce 130,0 m.
•

SO 5104 Přeložka vodovodního řadu DN 150 v ul. U kostela

Stávající vodovodní řad DN 150 v prostoru nástupního ostrůvku u tramvajové smyčky bude
přeložen k okraji chodníku a propojen se stávajícím řadem v severním chodníku. Důvodem přeložky je
zvýšení stávajícího terénu o cca 2,0 m. Na obou koncích bude propojen se stávajícím řadem DN 150.
Délka překládaného vodovodu DN 150 je 100,0 m.
•

SO 5154 Rušení vodovodního řadu DN 150 v ul. U kostela

Stávající vodovodní řad DN 150 v prostoru nástupního ostrůvku u tramvajové smyčky bude
přeložen k okraji chodníku a propojen se stávajícím řadem v severním chodníku. Stávající řad bude
zrušen rozbouráním v délce 100,0 m.
•

SO 5105 Přeložka vodovodní přípojky metro – vestibul

Stávající vodovodní přípojka DN 100 pro vestibul metra Radlická je v kolizi s budovaným
sociálním zařízením a rampou, poněvadž v prostoru budované smyčky dojde v jednom směru ke snížení
terénu o cca 2,0 m a na opačném konci k násypu o cca 2,0 m nad původní terén. Celá přípojka je navržena
k rekonstrukci s napojením na přeložený vodovodní řad DN 150 SO 5104. Stávající vodoměrná šachta je
situována v místě, kde nedojde k úpravě terénu, bude využita k umístění vodoměru rekonstruované
přípojky.
Délka veřejné části přípojky DN 100 je 23,0 m, stávající vodoměrná šachta má 2 vstupy, délka
upravovaného areálového rozvodu je 85,0 m.
•

SO 5106 Vodovodní přípojka sociálního zařízení na smyčce

Pro sociální zařízení na smyčce bude vybudována veřejná část přípojky o délce 15,0 m a
vodoměrná šachta v tramvajové smyčce, kde bude umístěna vodoměrná sestava. Z překládaného řadu
DN 150 bude přivedena přípojka o délce 15m, dále pak bude areálový rozvod veden do objektu soc.
zařízení. Délka areálového rozvodu je 65,0 m.
•

SO 5107 - Vodovodní přípojka měnírny

Pro měnírnu bude vybudována veřejná část přípojky o délce 5,0 m a vodoměrná šachta na hranici
pozemku, kde bude umístěna vodoměrná sestava. Z překládaného řadu DN 150 bude přivedena přípojka
6/4“ o délce 5 m, dále pak bude vodovodní rozvod veden souběžně s kanalizací. Délka areálového
rozvodu je 30,0 m.
•

SO 5108 - Rekonstrukce vodovodních přípojek – sever

Stávající vodovodní přípojky objektů napojené z překládaného vodovodního řadu DN 150 budou
přepojeny na nový vodovodní řad DN 150, bude provedena rekonstrukce od napojení až po vodoměr.
Jedná se o dvě vodovodní přípojky o celkové délce 20,0 m.
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SO 5109 - Rekonstrukce vodovodních přípojek - jih

Stávající vodovodní přípojky objektů napojené z překládaného vodovodního řadu DN 150 budou
přepojeny na nový vodov. řad DN 150, bude provedena rekonstrukce od napojení až po vodoměr. Jedná
se o deset vodovodních přípojek o celkové délce 100,0 m.
•

SO 5201 - Přeložka NTL plynovodu DN 150 – jižní chodník

Stávající NTL plynovod DN 150 je v kolizi s navrhovanými sloupy trakčního vedení, proto musí
být přeložen. Nově situován bude rovněž v chodníku při jižním okraji. Na obou koncích bude propojen se
stávajícím NTL plynovodem DN 150. Současně bude realizováno 2x propojení pod TT směrem na sever
(v blízkosti Radlické školy). Zde bude potrubí NTL plynovodu uloženo v chráničce DN 300 o délce 15,0
m. V prostoru křižovatky ul. Radlická a U vodojemu bude realizováno jedno propojení směrem na sever,
potrubí zde bude uloženo v chráničce DN 300 a délce 15,0 m. Délka překládaného NTL plynovodu je 230
m, délka stávajícího rušeného je 210 m.
•

SO 5202 Přeložka NTL plynovodu DN 150 – severní chodník + propojení na jih

Stávající NTL plynovod DN 150 je v kolizi s navrhovanými sloupy trakčního vedení, proto musí
být přeložen. Nově situován bude rovněž v chodníku při severním okraji. Na obou koncích bude propojen
se stávajícím NTL plynovodem DN 150. Současně bude realizováno 2x propojení pod TT směrem na jih
(v blízkosti Radlické školy). Zde bude potrubí NTL plynovodu uloženo v chráničce DN300 o délce 15,0
m. V prostoru křižovatky ul. Radlická a U vodojemu bude realizováno jedno propojení směrem na sever,
potrubí zde bude uloženo v chráničce DN 300 a délce 15,0 m.
Délka překládaného NTL plynovodu je 180 m, délka stávajícího rušeného je 170 m.
•

SO 5203

Přeložka STL plynovodu DN 80 – ul. U kostela

Stávající STL plynovod DN 80 v ul. U kostela prochází přes nástupní ostrůvek tramvajové
zastávky, důvodem přeložky je rovněž zvýšení stávajícího terénu o cca 2,0 m. STL plynovod bude
přeložen do zeleného pruhu podél chodníku, na jednom konci bude napojen na stávající ST plynovod
vybudovaný pro ČSOB na druhém konci bude zaslepen.
Délka překládaného STL plynovodu je 100 m, délka stávajícího rušeného je 90 m.
•

SO 5204

Prodloužení chráničky na STL plynovodu

V křižovatce ulic Radlická – U vodovodu je plynovod v místech křížení STL plynovodu se
severní vozovkou a budoucí TT uložen v chráničce DN 300. Tuto chráničku je třeba prodloužit i pod jižní
vozovku. Prodloužení bude provedeno půlenou chráničkou DN 300 v délce 10,0 m.
•

SO 6001

Dendrologický průzkum včetně kácení a ochrany

Na základě průzkumu v terénu byl zpracován dendrologický průzkum a ocenění stávající zeleně.
•

SO 6002 Sadové úpravy
Sadové úpravy řeší plochy uvnitř záboru určené pro zeleň.
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Technologické řešení záměru
•

PS 0001 Technologie měnírny Radlice

V rámci prodloužení tramvajové trati do Radlic bude pro zajištění napájení trati a pro posílení
trakčního výkonu v oblasti Smíchova stejnosměrným trakčním napětím ± 2 – 660 V DC zřízena u trati
nová měnírna DP Radlice o předpokládaném výkonu 2 x 2500 kVA, 660 V DC, 3000 A DC
včetně záložních UPS zdrojů pro informační systém trati.
V měnírně bude instalováno kompletní technologické zařízení, které zajistí spolehlivý provoz
měnírny na požadované technické úrovni. Napájení měnírny bude zajištěno z rozpínací stanice 22 kV AC
PRE v měnírně. Technologie rozpínací stanice tvoří samostatný provozní soubor PS 0002. Pro případ
vypnutí nebo výpadku měnírny na straně 22 kV, 50 Hz bude vlastní spotřeba měnírny zálohována
z distribuční sítě PRE přes oddělovací izolační trafo napětím 3 x 400/230 V, 50 Hz.
Pro napájení informačního systému na trati zabezpečeným napětím 3 x 400/230 V, 50 Hz se
předpokládá v měnírně instalace dvou UPS zdrojů s akubateriemi a příslušenstvím včetně izolačního
transformátoru.
•

PS 0002 Technologie rozpínací stanice RS 22kV PRE v měnírně Radlice

Pro zajištění napájení nové měnírny Radlice střídavým napětím 22 kV, 50 Hz bude v odděleném
prostoru objektu měnírny zřízena nová rozpínací stanice 22 kV AC PRE. Rozpínací stanici bude tvořit
rozváděč 22 kV, 50 Hz včetně zařízení vlastní spotřeby a řídící techniky Telegyr. Stanice bude napájena
přívodním kabelovým vedením ze stávajícího napájecího rozvodu 3 x 22 kV, 50 Hz PRE. Pro vlastní
spotřebu stanice a pro zařízení Telegyr bude RS dále napájena přes oddělovací izolační trafo napětím 3 x
400/230 V, 50 Hz z distribučního rozvodu PRE. Všechny kabely s metalickým stíněním plášťů budou
uzemněny přes průrazky na uzemnění objektu měnírny.
•

PS 0003 Elektrická požární signalizace měnírny Radlice (EPS)

Projekt elektrické požární signalizace řeší ochranu všech prostor měnírny s přenosem informací
do stávajícího dispečinku v budově CD Na Bojišti 5, Praha 2.
Prostory měnírny Radlická budou vybaveny automatickými hlásiči EPS. Bude použito systému s
individuální adresací s použitím kruhové uzavřené linky.
Vstupy do objektu a únikové cesty budou opatřeny tlačítkovými hlásiči. Ústředna EPS bude
umístěna v prostoru obsluhy.
•

PS 0004 Světelné signalizační zařízení (SSZ) Radlická - smyčka tramvají

•

PS 0005 Světelné signalizační zařízení (SSZ) 5.553 Radlická - TJ Motorlet

•

PS 0007 Dispečerská řídící technika na tramvajové trati Radlice

Tento provozní soubor řeší vybudování dispečerské řídicí techniky na nově budované tramvajové
trati Radlice Dopravního podniku hl. m. Prahy pro zajištění ústředního ovládání technologických zařízení
TT Radlice z Energetického a Technologického dispečinku tramvají v Praze.
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PS 0008 Informační systém

Informační systém bude na konečné (smyčce) vybudován v následujícím rozsahu. Bude osazena
integrovaná skříň IS na nástupní zastávce, kamera pin hole a kamery pro sledování zastávky a smyčky,
automat na prodej jízdenek, majáček Doris (ve staničním sloupku) obousměrný, informační digitální
panel vč. ručičkových hodin.
Na zastávkách na trati bude instalován systém pro invalidy, v zastávkách bude na každém
nástupišti osazena modifikovaná integrovaná skříň (menší rozsah než na smyčce a konečné zastávce),
kamera pin hole a kamera pro sledování IS, informační digitální panel s hodinami, Doris majáček,
automat na prodej jízdenek.
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23

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Organizace výstavby
Vlastní stavba prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky) bude realizována v pěti
fázích. Plánovaný rámcový harmonogram výstavby je patrný z následujícího obr. č. 1.
V 1. fázi budou za obousměrného provozu automobilové dopravy a provozu tramvajové trati
v Radlické ulici jako stavební připravenost pro realizaci staveb investora PVS provedeny přeložky
stávajících inženýrských sítí do stopy nového severního chodníku.
V 2. fázi budou za obousměrného provozu automobilové dopravy a provozu tramvajové trati
v Radlické ulici pro realizaci staveb investora PVS provedeny přeložky stávajících inženýrských sítí do
stopy nového jižního chodníku.
V 3. fázi bude za jednosměrného provozu automobilové dopravy ve směru do centra v severní
vozovce a výluky provozu tramvajové trati v Radlické ulici provedena definitivní jižní vozovka a přilehlý
chodník, tzn. stávající konstrukce budou vytěženy a odvezeny a budou položeny nové konstrukce.
V 4. fázi bude za jednosměrného provozu automobilové dopravy ve směru do centra v definitivní
jižní vozovce provedena definitivní severní vozovka a přilehlý chodník, tzn. stávající konstrukce budou
vytěženy a odvezeny, následně bude upravena pláň, položeny podkladní vrstvy a na ně uloženy pražce a
kolejové konstrukce tramvajové trati a smyčky a konstrukce severní vozovky a přilehlého chodníku. Po
podbití kolejových konstrukcí bude nainstalováno nové trakční vedení.
Souběžně s 1. až 4. fází bude realizována měnírna.
V 5. fázi proběhne zkušební (zatěžkávací) provoz tramvajové trati (bez cestujících).
V 6. fázi dojde ke třetímu podbití kolejových konstrukcí a definitivní úpravě povrchu tramvajové
trati.
Stavební práce budou prováděny po dobu výstavby denně v době od 7:00 hod do 21:00 hod.
Příjezd ke staveništi bude veden z Radlické ulice ze směru do centra (100 % vozidel) jednak od Plzeňské
ulice a jednak od Jeremiášovy ulice.
Zařízení staveniště je navrženo ve čtyřech lokalitách:
•

ZS 1 při jižní straně tramvajové smyčky na ploše o výměře cca 1000 m2,

•

ZS 2 v tramvajové smyčce na ploše o výměře cca 1950 m2,

•

ZS 3 u nové měnírny mezi Radlickou a Pechlátovou ulicí na ploše o výměře cca 845 m2,

•

ZS 4 na stávajícím tramvajovém tělese obratiště Laurová na ploše o výměře cca 270 m2.
Předmětná stavba musí být realizována v rámci souboru následujících staveb:
1/ Rekonstrukce tramvajové tratě Radlická,
2/ Přeložka Radlického potoka – 1. stavba (inv. PVS, a.s.),
3/ Rekonstrukce radlického sběrače – 2. a 4. stavba (inv. PVS, a.s.).

Z technické a časové koordinace výše uvedených staveb, které se navzájem ovlivňují a
podmiňují, vyšel návrh postupu jejich provádění.
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Obrázek 1 Rámcový návrh harmonogramu výstavby
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Odvoz nepoužitého materiálu
Vytěžené kolejnice z výstavby navrhuje projektant odvézt do Kovošrotu Praha a.s. (Ke Kablu
289, Praha 10). Odpad z demolice povrchů vozovek bude předán k recyklaci do obalovny v areálu
Dopravních staveb Holding, a.s. (Jeremiášova ul., Praha 5). Vytěžené betonové pražce budou odváženy
na skládku v Ústředních dílnách DP hl. m. Prahy. Výkopek a další nezávadný nekovový materiál bude
odvážen na skládku v Chýni (okres Praha-západ).
Zdroje materiálu pro výstavbu
Objemově rozhodující materiály a konstrukce mohou být na stavbu dovezeny:
•

štěrkopísek z pískovny Uhy (okres Kladno),

•

štěrk z kamenolomu Zbraslav (Praha 5),

•

betonové pražce ze skládky v Ústředních dílnách DP hl. m. Prahy,

•

kolejové konstrukce z Pražské strojírny a.s. (Sokolovská ul., Praha 8),

•

asfaltový beton z obalovny v areálu Dopravních staveb Holding, a.s. (Jeremiášova ul., Praha 5).

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

duben 2006

Ukončení výstavby:

únor 2007

8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hl. město Praha
Městská část Praha 5 - Radlice
Katastrální území:

k. ú. 728641 - Smíchov
k. ú. 729051 - Radlice

- EKOLA group, spol. s r. o. -

26

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

II. Údaje o vstupech
1. Půda
Stavba je situována převážně na pozemcích kategorie „ostatní plochy“ nebo „zastavěná plocha a
nádvoří“ v k. ú. Radlice a Smíchov. Kompletní soupis dotčených pozemků, včetně ploch trvalého a
dočasného záboru je uveden v následujících tabulkách č. 1 a 2.
Tab. č. 1 Soupis dotčených pozemků v k.ú. Smíchov
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Tab. č. 2 Soupis dotčených pozemků v k.ú. Radlice
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Zemědělský půdní fond (ZPF)
Parcely č. 1316/1 (cca 407 m2) a p. č. 1316/23 (26 m2) v k. ú. Smíchov, na které záměr zasahuje
jižním okrajem, jsou zařazeny jako „zahrada (ZPF)“. V současné době jsou pozemky tvořeny
zpevněnými plochami.
V důsledku realizace stavby tedy dojde k záboru zemědělského půdního fondu a bude třeba řešit
vynětí ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb.
Pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL)
Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou v souvislosti s realizací záměru dotčeny.

2. Voda
Fáze výstavby
Voda pro potřeby výstavby bude odebírána z vodoměrných šachet zřízených na staveništi v rámci
SO 5106 (Vodovodní přípojka sociálního zařízení na smyčce) a SO 5107 (Vodovodní přípojka měnírny).
Voda bude spotřebována v prostoru stavebního dvora a objem bude závislý na počtu pracovníků
činných při výstavbě komunikace, velikosti a vybavení sociálního zázemí. Technologická voda bude
spotřebována např. při ošetřování betonu ve fázi tuhnutí.
Pro potřeby předkládaného oznámení byl proveden výpočet spotřeby vody pro potřeby výstavby
dle Směrnice č. 9/1973.
V ý p o č e t s p o t ř e b y v o d y p r o p o t ř e b y v ý s t a v b y d le S m ě r n ic e č . 9 /1 9 7 3
Z a ř íz e n í s t a v e n iš t ě 1 ( n a t r a m v a jo v é s m y č c e )
Q dm ax = Q d × kd, kde:
Q d m a x ... m a x im á ln í d e n n í s p o tř e b a
Q d ... d e n n í s p o tř e b a v o d y ; Q d = Q d a + Q d v + Q d t, k d e :
Q d a ... d e n n í s p o tř e b a v o d y a d m in is tr a tiv n ím i p r a c o v n ík y s ta v b y ; Q d a = A × Q n a , k d e :
5
A ... p o č e t a d m in is tr a tiv n íc h p r a c o v n ík ů ; A =
osob
Q n a ... n o rm o v á s p o tř e b a v o d y a d m in is tr a tiv n ím i p r a c o v n ík y ; Q n a =
6 0 l/p r a c ./d e n
Q da =
5
×
60
.=
300
l/d e n
Q d v ... d e n n í s p o tř e b a v o d y v ý r o b n ím i p r a c o v n ík y s ta v b y ; Q d v = V × Q n v , k d e :
50
V ... p o č e t v ý r o b n íc h p r a c o v n ík ů ; V =
osob
Q n v ... n o rm o v á s p o tř e b a v o d y v ý r o b n ím i p r a c o v n ík y ; Q n v =
1 2 0 l/p r a c ./d e n
Q dv =
50
×
120
.= 6 0 0 0 l/d e n
Q d t ... d e n n í s p o tř e b a v o d y p r o te c h n o lo g ic k é ú č e ly , s ta n o v e n á o d b o r n ý m o d h a d e m ;
250
Q dt =
l/d e n
Qd =
300
.+ 6 0 0 0 .+
250
.=
6 5 5 0 l/d e n
k d ... k o e f ic ie n t s p o tř e b y v o d y ; k =
1 ,2 5
Q dm ax =
6 550
×
1 ,2 5
.= 8 1 8 8 l/d e n
P ř e p o č e t t e o r e t ic k é s p o t ř e b y v o d y :
Q hod =
8 188
:
24
×
Q sec =
4 094
:
60
:

12
60

.=
.=

4 094
1 ,1 4

l/h o d , tj.:
l/s e c

Z a ř íz e n í s t a v e n iš t ě 2 ( p r o m ě n ír n u )
Q dm ax = Q d × kd, kde:
Q d m a x ... m a x im á ln í d e n n í s p o tř e b a
Q d ... d e n n í s p o tř e b a v o d y ; Q d = Q d a + Q d v + Q d t, k d e :
Q d a ... d e n n í s p o tř e b a v o d y a d m in is tr a tiv n ím i p r a c o v n ík y s ta v b y ; Q d a = A × Q n a , k d e :
1
A ... p o č e t a d m in is tr a tiv n íc h p r a c o v n ík ů ; A =
osob
Q n a ... n o rm o v á s p o tř e b a v o d y a d m in is tr a tiv n ím i p r a c o v n ík y ; Q n a =
6 0 l/p r a c ./d e n
Q da =
1
×
60
.=
60
l/d e n
Q d v ... d e n n í s p o tř e b a v o d y v ý r o b n ím i p r a c o v n ík y s ta v b y ; Q d v = V × Q n v , k d e :
15
V ... p o č e t v ý r o b n íc h p r a c o v n ík ů ; V =
osob
Q n v ... n o rm o v á s p o tř e b a v o d y v ý r o b n ím i p r a c o v n ík y ; Q n v =
1 2 0 l/p r a c ./d e n
Q dv =
15
×
120
.= 1 8 0 0 l/d e n
Q d t ... d e n n í s p o tř e b a v o d y p r o te c h n o lo g ic k é ú č e ly , s ta n o v e n á o d b o r n ý m o d h a d e m ;
500
Q dt =
l/d e n
Qd =
60
.+ 1 8 0 0 .+
500
.=
2 3 6 0 l/d e n
k d ... k o e f ic ie n t s p o tř e b y v o d y ; k =
1 ,2 5
Q dm ax =
2 360
×
1 ,2 5
.= 2 9 5 0 l/d e n
P ř e p o č e t t e o r e t ic k é s p o t ř e b y v o d y :
Q hod =
2 950
:
24
×
Q sec =
1 475
:
60
:

12
60

.=
.=

1 475
0 ,4 1

l/h o d , tj.:
l/s e c
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Předpokladem je, že se nebude jednat o nadměrně velké odběry vody a že tyto odběry budou
pouze přechodné. Skutečná spotřeba vody bude určena na základě způsobu realizace stavby, který
navrhne vybraný dodavatel.

Fáze provozu
Na rozvod vody bude napojena budova měnírny Radlice a objekt sociálního zázemí na smyčce
Radlická. Bilance potřeby vody se předpokládá následující:
Měnírna Radlice:
Průměrná denní potřeba vody Qp
Qp = 2 zaměstnanci x 60 l/zaměst. a den

= 120 l/den

Maximální denní potřeba vody Qm
Qm = 120 l/den x 1,26

= 151,2 l/den

Maximální hodinová potřeba vody
Qh = 151,2 l/den x 1,8 = 272 l/den : 8

= 0,009 l/s

Roční potřeba vody
Qr = 0,15 m3 x 260 dní

= 39 m3/rok

Sociální zařízení (smyčka Radlická):
Průměrná denní potřeba vody Qp
Qp = 18 řidičů x 60 l/směna

= 1 080 l/den

Maximální hodinová potřeba vody
Qh = 0,0125 l/den x 2,1

= 0,026 l/s

Roční potřeba vody
Qr = 1,08 m3 x 365 dní

= 394,2 m3/rok

Odběr vody bude minimální. Potřeba vody je uvažována jen pro sociální zařízení řidičů a
Měnírnu Radlice. Samotný provoz tramvajové tratě (liniová stavba) a smyčky nepředpokládá odběr a
spotřebu vody.

3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Fáze výstavby
Spotřeba elektrické energie bude stanovena dodavatelem stavby na základě skutečně použitých
stavebních strojů, rozsahu budovaných sociálních a provozních zařízení. K odběru elektrické energie na
staveništi bude zřízena elektrická přípojka zařízení staveniště ve smyčce ze stávající RIS (viz. objekt SO
4011).
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Stanovení celkového příkonu potřebného pro staveniště (dle ON 38 2310)
Zařízení staveniště 1 (na tramvajové smyčce)
Zařízení
Název

Typ
1
2
3

Mobilní objekty zařízení staveniště
Vnitřní osvětlení
Osvětlení staveniště

Výkon
Celkový v kW

Počet Jedn.
ks
20
0
3

v kW
2
0,2
0,5

P1
40,0

P3

0,0
1,5

P1 =
P2 =
P3 =

Celkový výkon instalovaných zařízení

P2

40,0
0,0
1,5

Legenda:
1
instalovaný výkon elektromotorů na staveništi (kW)
2
i. v. vnitřního osvětlení (kW)
3
i. v. venkovního osvětlení (kW)
Maximální elektrický příkon
Pi = 1,1×[(0,5×P1+0,8P2+P3)exp.2+(0,7×P1)exp2]exp.0,5 =
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:
Soudobý elektrický příkon
Pp =

38,8 kW
0,6

38,8 kW ×

23 kW

=

0,6

Zařízení staveniště 2 (pro měnírnu)
Zařízení
Název

Typ
1
1
1
1
1
2
3

Mobilní objekty ZS
Drobná stavební mechanizace
Svářečka
Míchačka malty
Věžový jeřáb
Vnitřní osvětlení
Vnější osvětlení

Výkon
Celkový v kW

Počet Jedn.
ks
10
5
1
1
1
5
2

v kW
2
1,5
20
6
40
0,2
0,5

P1
20,0
7,5
20,0
6,0
40,0

P3

1,0
1,0

P1 =
P2 =
P3 =

Celkový výkon instalovaných zařízení:

P2

93,5

Maximální elektrický příkon
Pi = 1,1×[(0,5×P1+0,8P2+P3)exp.2+(0,7×P1)exp2]exp.0,5 =
Předpokládaná soudobost mezi jednotlivými odběry:

1,0
1,0
89,6 kW
0,6

Pro výstavbu nové tramvajové tratě a smyčky (resp. pro hlavní stavební objekty) budou použity
tyto základní stavební materiály v následujícím rozsahu:
•

SO 1001 Tramvajová trať Radlická (Laurová – U Kostela)
Žlábkové kolejnice NT1

1 482 m

Betonové pražce TB 93

počet ks neurčen

L profily

741 m

Štěrk pro kolejové lože

1 946 m3

Štěrk pro výplň mezi pražce

910 m3

Betonová dlažba pro zakrytí TT v tl. 80 mm

4 612 m2

Obruba chodníková

1 474 m

Kalové jímky

6 ks

Potřeba zeminy pro stavbu násypů bude činit cca 890 m3. Dále bude pro realizaci objektu SO
1001 využita geotextilie separační jako podkladní vrstva tramvajové trati, antivibrační rohož,
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betonová dlažba, kamenná drť a štěrk pro konstrukce chodníků a nástupišť a další materiály
v blíže neurčeném množství.
•

SO 1002 Tramvajová smyčka Radlická
Žlábkové kolejnice NT1

409 m

Betonové pražce

počet ks neurčen

L profily

600 m

Štěrk pro kolejové lože

663 m3

Štěrk pro výplň mezi pražce

321 m3

Betonová dlažba pro zakrytí TT v tl. 80 mm

1 691 m2

Zatravňovací tvárnice

160 m2

Kalové jímky

3 ks

Potřeba zeminy pro stavbu násypů bude činit cca 1 680 m3. Pro SO 1002 bude dále použita
geotextilie separační jako podkladní vrstva, betonová dlažba, kamenná drť a štěrk pro konstrukce
chodníků, antivibrační rohož, obrubníky parkové, obruba chodníková a další materiály v blíže
neurčeném množství.
•

•

•

SO 1003 Komunikace Radlická (Laurová – U Kostela) – severní vozovka
Zemina pro násypy

400 m3

Živice pro konstrukci vozovek

2 890 m2

Uliční vpust

17 ks

Obruba chodníková

800 m

SO 1004 Komunikace Radlická (Laurová – U Kostela) – jižní vozovka
Zemina pro násypy

400 m3

Živice pro konstrukci vozovek

3 850 m2

Betonová dlažba 60 mm (konstr. chodníků)

100 m2

Kamenná drť 40 mm (konstr. chodníků)

100 m2

Štěrk 100 mm (konstr. chodníků)

100 m2

Uliční vpust

19 ks

SO 1005 Chodníky Radlická – severní strana
Betonová dlažba 60 mm (konstr. chodníků)

2 718 m2

Kamenná drť 40 mm (konstr. chodníků)

2 718 m2

Štěrk 100 mm (konstr. chodníků)

2 718 m2

Zábradlí trubkové silniční

156 m

Dále: obrubník parkový, obruba chodníková, zesílený chodník (lehká vozovka), apod.
•

SO 1006 Chodníky Radlická – jižní strana
Betonová dlažba 60 mm (konstr. chodníků)

3 044 m2

Kamenná drť 40 mm (konstr. chodníků)

3 044 m2

Štěrk 100 mm (konstr. chodníků)

3 044 m2

Zábradlí trubkové silniční

54 m

Dále: obrubník parkový, obruba chodníková, zesílený chodník (lehká vozovka), apod.
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SO 1007 Zpevněná plocha u měnírny Radlice
Těžká vozovka živičná

60 m2

Konstrukce chodníků

55 m2

Lehká vozovka

65 m2

Dále: obrubníky parkové, chodníkové, apod.
•

SO 1008 Zpevněná plocha u smyčky Radlická
Konstrukce chodníků

910 m2

Lehká vozovka - zesílený chodník

1 500 m2

Dále: obrubníky parkové, chodníkové, žlab odvodňovací, uliční vpust, apod.
•

SO 1009 Úprava napojení komunikace na Farkáně IV
Lehká vozovka - zesílený chodník

270 m2

Obrubník parkový, chodníkový, apod.
•

SO 1010 Rekonstrukce komunikace po zrušení obratiště
Těžká vozovka živičná

320 m2

Konstrukce chodníků

185 m2

Obrubník parkový, chodníkový, apod.
•

•

SO 3001 - 3008 Inženýrské objekty
Železobetonové schody

28 m2

Železobetonová opěrná zeď

250 m3

Zámková dlažba

120 m2

PHC (vpravo, výška 4 m, cca km 0,143-0,26)

cca 120 m

PHC (vlevo, výška 4 m,cca km 0,112-0,387)

v délce nynější nevyhovující protihlukové zdi

SO 4001 - 4055 Inženýrské sítě – elektrická vedení
Trolejové vedení – sloup C

57 ks

Trolejové vedení – sloup D

13 ks

Trolej 120

2000 m

Dále řada kabelů a dalších elektr. zařízení v blíže neurčeném množství.
•

•

SO 5001 - 5006 Kanalizace
Potrubí DN 200 – kamenina

485 m

Potrubí DN 300 – kamenina

35 m

Kanalizační šachta

3 ks

SO 5101 - 5109, SO 5151 - 5154 Vodovod
Potrubí DN 100 – litina

110 m

Potrubí DN 150 – litina

940 m

Potrubí DN 200 – litina

60 m

Potrubí DN 200 – litina

60 m

Potrubí DN 300 – litina

60 m

Potrubí DN 600 – litina

130 m

Šoupata + hydranty

40 ks
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SO 5201,5002,5003,5004 Plynovod
Potrubí DN 150 - IPE

100 m

Potrubí DN 80 – IPE

100 m

Další významnou surovinou užívanou ve fázi výstavby budou pohonné hmoty potřebné na provoz
pracovních strojů a obslužných zařízení. Jejich spotřebu není možné v tomto stupni projektových příprav
vyčíslit.
Lze předpokládat, že při realizaci stavby vzniknou nároky na suroviny v rozsahu odpovídajícím
tomuto typu stavby. Upřesnění požadavků na spotřebu materiálů a energie ve fázi výstavby bude
provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.
Fáze provozu
Bilance potřeby el. energie:
1/ Měnírna Radlice:
- potřeba tepla pro vytápění:

14 200 W

- předpokládaný příkon:

18 750 W

- roční spotřeba elektřiny:

15 MWh/rok

2/ Objekt sociálního zázemí – smyčka Radlická
- potřeba tepla pro vytápění:

2 700 W

- předpokládaný příkon:

3 000 W

- roční spotřeba elektřiny:

4,7 MWh/rok

Spotřeba elektrické energie v blíže neurčeném množství se dále předpokládá na provoz
elektrického ovládání výměn a ohřev (stavba SO 4003) či na osvětlení zastávek (SO 4004).
Potřeba vody je uvažována jen pro sociální zařízení řidičů a měnírnu Radlice v celkovém rozsahu
cca 433 m3/rok.
Při provozu tramvajové trati se předpokládá spotřeba pohonných hmot pro mechanizmy údržby,
dále spotřeba čistících prostředků, prostředků pro drobnou údržbu a opravy v blíže neurčeném množství.
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4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Stávající komunikační síť
Komunikační systém zájmového území tvoří silně zatížená čtyřpruhová ulice Radlická
s obousměrným provozem vedoucím dopravu směrem z/do centra.
Stávající tramvajová trať je ukončena cca 100 m před křižovatkou ulic K Vodojemu – Na
Laurové. Na trati je provozována pouze jedna linka (č. 6) obsluhovaná sólo vozy. Tramvajová trať
v Radlické ulici není obsluhována noční tramvajovou linkou.
Obsluhu zájmového území v noční době (01 – 05 hod) zajišťuje autobusová linka č. 508 pomocí 8
+ 8 spojů v každém směru. V denní době není na sledovaném úseku Radlické ulice provozována žádná
autobusová linka.
Pro stávající stav poskytl Ústav dopravního inženýrství Hl. m. Prahy údaje o intenzitách dopravy
na komunikaci Radlické v úseku Na Laurové – U Kostela.
Dle dodaných podkladů je 24 – hodinová intenzita dopravy na této komunikaci pro stávající stav
30 000 všech vozidel, 2 100 pomalých vozidel a 600 těžkých vozidel. Podíl dopravy v nočním období (22
– 6 hod) z celodenních hodnot (0 – 24 hod) je pro osobní vozidla 12 % a pro pomalá vozidla 8 %.
Provoz na stávajícím úseku tramvajové trati představovaný linkou číslo 6 je v současné době
následující:
Pracovní den
Sobota + neděle
6 - 22 h

22 – 06 h

6 - 22 hod

22 -6 hod

Směr Laurová – Kubáň. náměstí

109

12

65

12

Směr Kubáň. náměstí – Laurová

109

12

65

12

Provoz Radlická (sólo vozy celkem)

218

24

130

24

Výhledový stav a nároky na dopravní síť
Stávající čtyřpruhová komunikace Radlická bude vložením tramvajového tělesa do středu
dopravního prostoru zredukována na dvoupruhovou komunikaci (2x 3,30 m).
Obousměrným provozem v Radlické ulici zůstane po realizaci záměru zachován. Také počet
tramvajových linek (pouze linka č.6) a intenzita dopravy nedozná změn [pracovní den: 218 souprav –
denní provoz, 24 souprav – noční provoz; víkend: 130 souprav – denní provoz, 24 souprav – noční
provoz].
Tramvajová trať je od křižovatky s Laurovou navržena na mírně zvýšeném tramvajovém pásu ve
středu komunikace, se šikmými obrubníky pro možný nouzový pojezd automobily, resp. objezd
neprovozního vozidla nebo místa dopravní nehody. Základní šířka tramvajového pásu je 6,65 – 6,85 m,
v blízkosti zastávek dochází k jeho plynulému rozšíření.
Tramvajová smyčka je dvoukolejná, s oddělenou výstupní a nástupní zastávkou. Přes tramvajové
těleso jsou navrženy dva příčné přejezdy – za zastávkou Radlická škola a před vjezdem do nové smyčky.
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Dle dodaných podkladů ÚDI je očekávaná 24 – hodinová intenzita dopravy v úseku Radlická: Na
Laurové – U Kostela v roce 2010 (návrhové období Územního plánu hl.m. Prahy) 20 900 všech vozidel,
1 100 pomalých vozidel a 200 těžkých vozidel. Podíl dopravy v nočním období (22 – 6 hod)
z celodenních hodnot (0 – 24 hod) je pro osobní vozidla 12 % a pro pomalá vozidla 8 %.
Fáze výstavby prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky)
V ulici Radlická bude během výstavby záměru zachován provoz směrem do centra po celou dobu
stavby, k omezením dojde ve směru z centra. Celá stavba se pak bude s ohledem na technické možnosti
při výstavbě, pokládky rekonstruovaných nebo překládaných inženýrských sítí provádět ve více etapách.
Důvody pro výše uvedená konstatování jsou následující:
- s ohledem na úzký profil nově navrhované tramvajové trati a přilehlých komunikací nelze
zajistit při provádění automobilový provoz v obou směrech,
- automobilové zátěže jsou u směru do centra téměř o 1/3 vyšší než u opačného směru (tzn.
v opačném směru bude do objízdných tras přesměrováno méně vozidel),
- ve směru od centra existuje v současnosti více náhradních tras, které lze použít bez dalších
úprav dopravního režimu.
Záměr ve fázi realizace vyvolá nároky na objízdné trasy. Hlavní značená objízdná trasa pro
směr od Strakonické bude vedena od Zlíchovského tunelu a z Křížové ulice do tunelu Mrázovka, dále pak
na Plzeňskou, Jinonickou, Klikatou a ulicí Puchmajerovou zpět na Radlickou. Od Jiráskova mostu bude
objízdná trasa značena Kartouzskou, Plzeňskou a dále po stejné trase.
Předpokládá se, že automobilisty budou využívány i další objízdné. Tyto trasy ale nebudou
speciálně značeny.
Na všech významných příjezdových komunikacích od centra a od Strakonické budou osazeny
informační tabule s upozorněním na uzavírku Radlické ulice. Od ulice Jeremiášovi budou osazeny
informační tabule s upozorněním na omezený provoz v Radlické ulici.
Náhradní doprava za zrušenou tramvajovou linku se nebude zavádět, celé dotčené území bude
obslouženo metrem a autobusovou linkou č. 231, která bude dle potřeby částečně upravena. Noční
autobusová doprava bude po dobu stavby zrušena.
Nároky na silniční síť ve fázi výstavby budou vznikat především v důsledku přepravy stavebních
materiálů a případně přepravy zemin. Příjezd ke staveništi bude veden z Radlické ulice ze směru do
centra (100 % vozidel) jednak od Plzeňské ulice a jednak od Jeremiášovy ulice.
Při výstavbě je třeba postupovat tak, aby se minimalizovaly možné negativní vlivy na životní
prostředí a obyvatele. Detailní řešení etapizace výstavby bude podrobněji rozpracováno v dalším stupni
projektové dokumentace.
V této fázi projektové dokumentace jsou přepravní trasy k jednotlivým zdrojům stavebního
materiálů a k uložištím nepotřebného materiálu navrženy následovně:
Návrh trasy k úložišti kovového odpadu
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → Barrandovský most → Jižní spojka →
Průmyslová → → vlevo U Kabelovny → vlevo Kovošrot Praha, a.s.
Zpět: … → Barrandovský most → Strakonická → tunel Mrázovka → Plzeňská → Jinonická →
Klikatá → Puchmajerova → Radlická → staveniště
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Návrh trasy k recyklaci vytěžených asfaltobetonů a k obalovně
Odvoz materiálu: staveniště → Dobříšská → tunel Mrázovka → Plzeňská → Jeremiášova →
obalovna v areálu Dopravních staveb Holding, a.s.
Zpět: obalovna → Jeremiášova → Radlická → staveniště
Návrh trasy pro přepravu betonových pražců
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → Barrandovský most → Jižní spojka →
Průmyslová → Černokostelecká → vlevo U vozovny → Ústřední dílny DP, a zpět
Zpět: … → Barrandovský most → Strakonická → tunel Mrázovka → Plzeňská → Jinonická →
Klikatá → Puchmajerova → Radlická → staveniště
Návrh trasy k úložišti výkopového materiálu
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → K Barrandovu → Novořeporyjská →
Chrášťany → v Chrášťanech vpravo silnice č. 00513 → skládka Chýně
Zpět: skládka → Chýně → silnice č. 00513 → Chrášťany → Rudná → nájezd D5 →
Rozvadovská spojka → Jeremiášova → Radlická → staveniště
Návrh trasy pro přepravu štěrkopísku
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → K Barrandovu → Novořeporyjská → silnice
č. 7 → Libochovičky → Otvovice → Kralupy n. Vltavou → Velvary → pískovna Uhy.
Zpět: … → Novořeporyjská → Rozvadovská spojka → Jeremiášova → Radlická → staveniště.
Návrh trasy pro přepravu štěrku
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → Strakonická → K přehradám → kamenolom
Kámen Zbraslav, spol. s. r.o.
Zpět: … → Strakonická → tunel Mrázovka → Plzeňská → Jinonická → Klikatá →
Puchmajerova → Radlická → staveniště
Návrh trasy pro přepravu nových kolejových konstrukcí
Odvoz materiálu: staveniště → vpravo Dobříšská → Barrandovský most → Jižní spojka →
Průmyslová → Kbelská → Kolbenova → Sokolovská → Pražská strojírna a.s., Sokolovská ul.
Zpět: … Barrandovský most → Strakonická → tunel Mrázovka → Plzeňská → Jinonická →
Klikatá → Puchmajerova → Radlická → staveniště

Provoz záměru „Prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky)“
Realizací prodloužení tramvajové trati do Radlic dojde ke zkvalitnění dopravního spojení
v zájmové oblasti. Z technického hlediska je stavba navržena na zvýšeném tramvajovém pásu, který je
součástí přilehlé pozemní komunikace.
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Nároky na jinou infrastrukturu
Řešeným územím prochází: kabely NN (přeložka), kabely VN (přeložka), kabely Č. Telecomu
(přeložka), kabely Eurotelu (přeložka), kabely GTS (přeložka), vodovodní řady v ul. U vodojemu (DN
600, DN 300, DN 200, DN 150 a DN 180), vodovodní řad DN 150 situovaný v jižním chodníku Radlické
ulice, vodovodní řad DN 150 v severním chodníku v prostoru před Radlickou školou, vodovodní řad DN
150 v ul. U Kostela, vodovodní přípojka metra, NTL plynovod DN 150 v jižním chodníku, plynovod
NTL DN 150 v severním chodníku, plynovod STL DN 150 v ul. U Kostela.
Tyto inženýrské sítě se dostávají do střetu s navrhovanou stavbou, a proto budou přeloženy.
V souvislosti s realizací stavby bude z hlediska problematiky inženýrských sítí realizována
telefonní přípojka zařízení staveniště, odvodnění komunikace, tramvajové trati a odvodnění smyčky,
kanalizační přípojka sociál. zařízení na smyčce, kanalizační přípojka měnírny, vodovodní přípojka
sociálního zařízení na smyčce, vodovodní přípojka měnírny, prodloužení chráničky na STL plynovodu,
přípojka optického kabelu pro měnírnu, telefonní přípojka měnírny Radlice, přípojka NN měnírny
Radlice, přípojka 22 kV měnírny Radlice, přípojka NN pro soc. zař. na smyčce.
Odběr elektrické energie bude na staveništích zajištěn pomocí dočasných přípojek (viz. SO 4011).
Odběr vody ve fázi výstavby bude řešen odběrem z vodoměrných šachet v rámci nově realizované
vodoměrné přípojky sociál. zařízení na smyčce a vodovodní přípojky měnírny. Nároky na vodu během
fáze výstavby budou odpovídat charakteru stavby a budou minimální.
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního
zázemí v prostorách stavebního dvora. Na stavbě budou použita chemická WC.
Staveniště a zařízení staveniště bude odvodněno do kanalizace zřízené v rámci budované
kanalizační přípojky soc. zařízení na smyčce a kanalizační přípojky měnírny.
Ve fázi provozu se předpokládá spotřeba vody, elektrické energie a produkce splaškových vod
v souvislosti s realizovanou měnírnou Radlice a objektem sociálního zařízení na smyčce Radlická.
Potřeba elektrické energie bude dále např. pro osvětlení zastávek či pro elektrické ovládání
výměn ve smyčce.
Nově navržené komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí. Odvodnění tramvajové
trati je navrženo do odkalovacích jímek, odkud bude voda odváděna kanalizační přípojkou do stoky DN
800. V prostoru tramvajové smyčky bude odvodnění řešeno pomocí odvodňovacích žlábků, uličních
vpustí a odkalovacích jímek (pro odvodnění výhybek).
Ochranná pásma
Záměrem nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, ochranné pásmo lesa dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích ani ochranné pásmo vodního
zdroje.
Zájmové území leží mimo hranici zátopového území. Stavba se nalézá v ochranném pásmu
pražské památkové rezervace – v památkově chráněném území.
Záměr částečně zasahuje do ochranného pásma metra trasy B.
Trasa navrženého prodloužení tramvajové trati se dostává do střetu s ochrannými pásmy
stávajících inženýrských sítí. Řada inženýrských sítí musí být v důsledku realizace stavby přeložena.
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Nově se vyznačí ochranné pásmo tramvajové trati a obvod dráhy pro tramvajovou smyčku a
měnírnu.
Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.
Elektroenergetika
§ 46 odst (3) - Ochranné pásmo venkovního vedení je vymezeno svislými rovinami vedenými po
obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče
vedení na každou stranu:
- u napětí nad 1 kV do 35 kV včetně

7m

- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně

12 m

- u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně

15 m

- u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně

20 m

- u napětí nad 400 kV

30 m

odst. (5) - Ochranné pásmo podzemního vedení do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m
po obou stranách krajního kabelu.
Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb.
Plynárenství
§ 68 odst. (3) - Ochranná pásma činí:
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek, kterými se rozvádí plyn v zastavěném
území obce
1m
- u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek na obě strany od půdorysu

4m

- u technologických objektů na všechny strany od půdorysu

4m

Ochranná pásma dle zákona č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok
§ 23 odst. (3) - Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou vymezena
vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně

1,5 m

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm

2,5 m
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III. Údaje o výstupech
1. Ovzduší
Fáze výstavby
V období výstavby bude zdrojem plošného znečištění ovzduší plocha staveniště. Jedná se
především o vznik prašnosti z probíhajících demoličních a zemních prací.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby bude na dotčených komunikacích
obslužná nákladní automobilová doprava související se stavbou. Předpokládá se průjezd max. 50 TNA za
směnu (tj. 12 hod).
Dalším zdrojem emisí bude provoz mechanizace na staveništi. Tyto zdroje lze označit za nahodilé
a krátkodobě působící.
Vzhledem k nízkým počtům nasazené mechanizace, předpokládané intenzitě obslužné dopravy a
celkové délce výstavby (11 měsíců) nebyla pro fázi výstavby počítána rozptylová studie.
Nárůst intenzit dopravy v souvislosti s realizovanou stavbou bude kompenzován uzavírkou
Radlické ulice ve směru z centra a s tím souvisejícím poklesem intenzit automobilové dopravy. Při
předpokladu, že ve směru z centra tvoří automobilová doprava cca 1/3 celkové intenzity dopravy na
Radlické ulici, dojde plánovanou uzavírkou k poklesu dopravy o cca 10 000 všech vozidel/ 700 pomalých
vozidel a 200 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin.
Fáze provozu
Z hlediska vstupních dat lze konstatovat, že investiční záměr nepředstavuje v etapě provozu
bodový, liniový ani plošný zdroj znečišťování ovzduší.
Provoz prodloužené tramvajové trati nevnáší do území žádný nový zdroj emisí ani nezpůsobí
navýšení emisí na některém ze stávajících zdrojů. Proto nebyla pro hodnocení vlivu provozu záměru na
ovzduší zpracována rozptylová studie.

2. Odpadní vody
Dešťové vody
Odvedení dešťových vod ve fázi výstavby z území dotčeného stavbou nebude speciálně řešeno.
Budou provedena běžná opatření k zamezení kontaminace vody a půdy.
Na zpevněném tělese tramvajové trati budou ve fázi provozu vznikat odpadní dešťové vody.
Dešťové odpadní vody budou tvořit hlavní podíl odpadních vod vznikajících při provozu záměru a budou
odváděny přes uliční vpusti do kanalizace.
Odpadní vody vznikají odtokem vertikálních, popř. horizontálních srážek z tělesa komunikace
mohou být znečištěny látkami nacházejícími se na trati. Je nutno vzít v úvahu i skutečnost, že již samotné
srážkové vody bývají znečištěny v důsledku "vymývání" aerosolů a dalších škodlivin z ovzduší. Stupeň
znečištění je pak závislý zejména na délce období mezi dvěma následujícími srážkami, na jejich
vydatnosti a době trvání.
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Tab. č. 3 Povrchy v povodí tramvajové trati a smyčky

Povrch území

Plocha

Plocha

Součinitel

stávající

redukov.

odtoku

Odtok
stávající

F (m )

F (m )

ϕ

Q (l/s)

Zelené plochy ( smyčka)

1950

195

0,1

3,1

Živičný povrch tramvajové trati

910

637

0,7

10,2

Bet. dlažba tramvajové trati včetně
nástupišť

9355

4678

0,5

74,8

Nástupiště + chodníky (smyčka)

760

456

0,6

7,3

Celkem

12975

5966

2

2

95,4

Výpočet roční produkce dešťových vod
Redukovaná ploch TT a smyčky

5966 m2

Průměrné roční srážky

0,65 m/rok

Roční odtok

5966 x 0,65 = 3878 m3/ rok

Splaškové odpadní vody
Vznik splaškových odpadních vod ve fázi výstavby lze předpokládat v objektech sociálního
zázemí v prostorách stavebního dvora. Způsob nakládání s těmito vodami musí být v souladu s platnou
legislativou a konkrétně bude řešen dodavatelem stavby. Na stavbě budou použita chemická WC. Odpad
z chemických toalet bude likvidován podle použité technologie, což bude zajišťováno smluvně. Množství
odpadních vod bude dáno počtem pracovníků.
Během provozu budou splaškové vody vznikat v souvislosti s provozem měnírny a sociálního
zařízení na smyčce. Předpokládané množství splaškových vod je celkem cca 433 m3.
Provozní (technologické) odpadní vody
Produkce těchto vod při výstavbě bude minimální, budou vznikat např. při vlhčení betonů apod.
Po dobu výstavby bude zajištěno zachycování odpadních vod a závadných látek tak, aby se nedostaly na
nezpevněný terén a nemohly ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
Po uvedení stavby do provozu technologické odpadní vody vznikat nebudou.

3. Odpady
Nakládání s odpady se řídí Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a navazujícími a upřesňujícími
právními předpisy. Zařazování odpadu se provádí dle Vyhlášky 381/2002 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů a Seznam nebezpečných látek.
V následujících odstavcích jsou uvedeny předpokládané kategorie a druhy odpadů vznikají při
demolicích, ve fázi výstavby a provozu záměru. U odpadů, u kterých bylo možné v této fázi
rozpracovanosti projektové dokumentace kvantifikovat množství, je uveden i údaj o množství
vznikajícího odpadu.
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3. 1 Odpad vznikající při demolici stávajících objektů
Při demolicích stávajících povrchů vozovek v ulici Radlické v rozsahu nově budovaného
tramvajového tělesa bude frézováním oddělena samostatně vrstva asfaltového koberce v ploše 6 316 m2
a tloušťce do 20 cm (17 03 02). Vzniklý odpad bude předán k recyklaci do obalovny v areálu Dopravních
staveb a.s. (Jeremiášova ulice, Praha).
Při demolicích stávajících povrchů chodníků v ulici Radlické bude frézováním oddělena
samostatně vrstva asfaltového koberce v ploše cca 5 254 m2 a tloušťce do 20 cm (17 03 02). Při demolici
stávajících chodníků může vznikat také odpad v podobě poškozených obrubníků (17 01 01).
Nepoškozené obrubníky mohou být uloženy na mezideponii a opětovně použity.
Pro realizaci tramvajové smyčky bude nutné odstranit stávající povrch do tloušťky 15 cm
v rozsahu 2 021 m2. Předpokládá se vznik odpadů kategorie 17 01 01 (beton), 17 03 02 (asfaltové směsi)
a 17 05 04 (zemina a kamení).
Dále bude vznikat odpadní beton z demolice žlábků, konstrukcí, apod. (17 01 01).
Odpad na bázi betonu, pokud není znečištěn nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.), bude
recyklován firmami zabývajícími se recyklací stavebního odpadu (viz. Metodický pokyn odboru odpadů
MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby uveřejněný ve Věstníku MŽP v září roku 2003). Odpadní
beton, který nemůže být využit pro recyklaci, bude odvážen na skládku v Chýni v okresu Praha – západ.
V souvislosti s realizací záměru budou odstraňovány konstrukce (kolejnice stávajícího obratiště
mezi ulicí Radlická a Na Neklance, ocelové sloupky prosklené stěny před č.p. 2483/138) či demolovány
stávající trubní sítě. Vzniklý odpad kategorie 17 04 05 - železo a ocel bude předán odborné firmě
k recyklaci (Kovošrot Praha a.s. – Ke Kablu, Praha 10).
Odpadní kabely z překládaného vedení NN, VN, Č. Telecomu a Eurotelu neobsahující
nebezpečné látky (17 04 11) budou předány k recyklaci do výkupny barevných kovů Kovošrot a.s. (U
Kabelovny, Praha 10).
Při přípravě území pro stavbu bude provedena demolice oplocení TJ Radlice a stavebního dvora
Metrostavu. Délka demolovaného plotu z vlnitého plechu je cca 240,0 m. Vznikne odpad kategorie 17 04
v množství cca 5 400 kg.
Z demolice prosklené stěny před č.p. 2483/138 vznikne odpad kategorie 17 02 04 v rozsahu cca
62,4 m2.
Stávající protihlukové stěny v km 0,119 – 0,372 u jižního okraje chodníku ul. Radlické o výšce
1,6 m budou demolovány. Celková délka demolovaných stěn je 242,0 m. Odpad z demolice
protihlukových clon je kategorie 17 01 07 příp. 17 01 01.
V důsledku posunu jižního chodníku k oplocení areálu TJ Radlice bude nutné demolovat stávající
zděnou opěrnou zídku (17 01 01,17 01 06 a příp. 17 04 05). Celková délka demolované zdi je 62,0 m.
Za severním chodníkem trati v km 0,265 až 0,325 se nachází kamenná opěrná zeď ve velmi
špatném a neopravitelném stavu, proto bude vybourána a nahrazena novou gabionovou zdí. Výška zdi
činí 2,5 - 3,0 m a délka je 60,7 m. Vzniklý odpad o objemu 300 m3 bude kategorie 17 04 05.
Stavba si vyžádá rovněž přeložky a s tím související demolice inženýrských sítí (demolice
vodovodního vedení v těchto délkách: DN 600 – 130,0 m, DN 300 – 60,0 m, DN 200 – 60,0 m, DN 150
– 30,0 m, DN 80 – 20,0 m, DN 150 – 740 m, DN 100 – 23 m, demolice NTL plynovodu DN 150 o
celkové délce 380 m a demolice STL plynovodu DN 80 v délce 90 m). Předpokládá se vznik odpadního
železa a oceli (17 04 05), mědi (17 04 01) či směsných kovů (17 04 09).
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Tab. č. 4 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při demolicích
Kód druhu Název odpadu
odpadu
17 01 01 Beton
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 03 Plasty
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
17 03 01 Asfaltové směsi s příměsí dehtu
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 04 02 Hliník
17 04 04 Zinek
17 04 05 Železo a ocel
17 04 07 Směsné kovy
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
20 03 02 Zemina a kameny

Kategorie
odpadu
O
N
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

3. 2 Odpad vznikající při výstavbě
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, je třeba odpad roztřídit na
nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k tomu určených
a poté buď využit nebo uložen na skládku.
Zbytky barev a nátěrových hmot budou vznikat převážně v průběhu výstavby. Tyto odpady
řadíme do podskupiny 08 01 a 08 02. V této podskupině mohou vznikat jak nebezpečné, tak ostatní
odpady podle použité technologie a materiálů. Pokud již nebudou použité materiály jinak využitelné,
budou shromažďovány v plechových uzavíratelných nádobách a podle potřeby a skutečných vlastností
budou odváženy k likvidaci. Ostatní odpady (08 01 12, 08 02 01, 08 02 02, 08002 03) lze ukládat na
skládkách S – OO. Nebezpečný odpad je vhodné spalovat.
Při zpracování a použití kovových materiálů při stavbě může vznikat odpad 12 01 01 Piliny a
třísky železných kovů, 12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů, 12 01 13 Odpady ze svařování.
Předpokládá se však pouze omezené množství tohoto odpadu, který se stane součástí směsného
stavebního odpadu (17 09 04).
"Vyjeté" a upotřebené oleje budou vznikat použitím ve stavebních strojích. Z provozu
kompresorů mohou vznikat olejové chlorované nebo nechlorované emulze. Jedná se převážně o
nebezpečné odpady podskupiny 13 01 - Odpadní hydraulické oleje a podskupiny 13 02 – Odpadní
motorové, převodové a mazací oleje. Konkrétní zařazení do druhu je závislé na výběru uživatele stavební
techniky. Odpadní oleje patří podle Zákona o odpadech, č. 185/2001 Sb. mezi „vybrané výrobky“, teprve
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po využití se stávají odpady. Nakládání s nimi je v zákoně upraveno speciálními podmínkami. Původci
těchto odpadů jsou vázáni podmínkami uvedenými zejména v odst. 1, § 29 zákona o odpadech
Nejpravděpodobnější varianta je, že údržba techniky bude prováděna u specializované firmy, tj.
mimo staveniště.
Zbytky organických rozpouštědel a ředidel mohou v zanedbatelném množství vznikat při ředění
barev, popř. čistění materiálů. Může se jednat rovněž o pevné látky rozpouštědly znečištěné. Jedná se o
odpad 14 06 02, 14 06 03. Nevyužitelné zbytky budou shromažďovány v plechovém uzavíratelném sudu
nebo nádobě a následně odváženy k recyklaci k některé ze specializovaných firem, popř. zneškodněny ve
spalovně nebezpečných odpadů.
V období výstavby mohou dále vznikat obaly podskupiny 15 01 (papírové a lepenkové obaly,
plastové, dřevěné, kovové, kompozitní, směsné, skleněné a textilní obaly patřící do kategorie „ostatní“).
Obaly znečištěné nebezpečnými látkami, popř. prázdné kovové tlakové nádoby (15 01 10 N, 15 01 11 N)
patří do nebezpečných obalů. Po vyprázdnění budou nevratné obaly přímo na místě rozbity, tříděny a
předávány přednostně k následnému využití nebo recyklaci. Obaly znečištěné nebezpečnými látkami
budou nebezpečné složky zbaveny nebo s nimi bude podle jejich povahy nakládáno jako s nebezpečným
odpadem.
V rámci realizace stavby budou pravděpodobně vznikat odpady podskupiny 15 02 - Absorpční
činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy, a to buď znečištěné nebezpečnými látkami –
druh 15 02 02 N nebo neznečištěné nebezpečnými látkami – druh 15 02 03. Místem shromažďování
nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které budou současně transportním obalem.
Odpad bude podle potřeby odvážen ke zneškodnění (např. spalovny nebezpečných odpadů). Ostatní
odpad by měl být přednostně využíván jako vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát
složkou komunálního odpadu.
Opotřebované pneumatiky (16 01 03) mohou vznikat v souvislosti s provozem dopravních
stavebních strojů. Odpad bude předáván specializované firmě. Kromě toho vhodnou likvidaci (recyklaci)
tohoto odpadu musí zajistit podle § 38, zákona č. 185/2001 Sb. „povinná osoba“, která výrobek vyrábí,
popř. dováží. Tato činnost bude zajišťována dodavateli, obměna pneumatik bude probíhat mimo
staveniště.
V rámci provozu stavebních strojů mohou vznikat upotřebené nefunkční autobaterie (olověný
akumulátor, 16 06 01 N). Původcem tohoto odpadu budou pravděpodobně převážně dodavatelské firmy.
Přesto v případě vzniku tohoto odpadu na staveništi budou akumulátory shromažďovány v normalizované
nádobě v místě určeném pro shromažďování odpadu. Povinností výrobce, popř. dovozce je podle § 38
zákona č. 185/2001 Sb. zpětný odběr použitých akumulátorů.
V rámci realizace stavby bude vznikat stavební odpad skupiny 17, který bude v největší míře
obsahovat zbytky stavebních prefabrikátů, kovů, izolačních materiálů, umělých hmot, apod. Větší kusy
využitelných materiálů by měly být vytříděny a zařazeny do jednotlivých druhů stavebního odpadu
skupiny 17. Vytříděné složky by měly být přednostně recyklovány. Vytříděny by měly být rovněž možné
nebezpečné odpady.
Neočekává se vznik většího množství stavebního odpadu 17 02 01 – dřevo (stavební dřevo
používané jako bednění, např. při realizaci stavebních konstrukcí, apod.). Případné odpadní dřevo se
vytřídí tak, aby mohlo být opakovaně používáno. Nakonec bude nabídnuto k dalšímu využití. V případě
nezájmu bude po štěpkování vstupovat do odpadu ze zeleně (kompost) nebo bude tepelně využito ve
spalovně.
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Při výstavbě bude z dotčených svahů skryta kulturní vrstva zemin (ornice), u které se předpokládá
její využití pro další rekultivační práce v místě stavby. V případě, že tato zemina nenajde přímé uplatnění
v místě, lze jej nabídnout subjektům zabývajícím se rekultivačními pracemi a terénními úpravami.
Další významnou kategorií odpadů je zemina z výkopů a terénních úprav v průběhu výstavby (17
05 04 a 17 05 06). Pokud tato zemina nenajde uplatnění při terénních úpravách v místě, lze ji při splnění
podmínek Metodického pokynu odboru MŽP k nakládání s odpady (Věstník MŽP 9/2003) nabídnout
jiným subjektům pro využití.
V případě znečištění zeminy nebezpečnými látkami (např. vyteklý olej či palivo ze stavebních
mechanismů) se jedná o nebezpečný odpad (17 05 03 N a 17 05 05 N), který by měl být přednostně
dekontaminován v zařízeních k tomu určených, jinak bude uložen na skládku NO.
Z nebezpečných odpadů se ve stavebním odpadu mohou vyskytovat zbytky izolačních materiálů
obsahující dehet (17 03 03 N). Kromě toho jsou za nebezpečný odpad považovány i ostatní odpady
znečištěné nebezpečnými látkami, které se řadí např. do druhu sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné
látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (17 02 04 N). Odpady budou předány oprávněné osobě
k likvidaci.
V rámci realizace stavby bude vznikat směsný stavební odpad (17 09 04), který bude
shromažďován na staveništi, např. ve vanových kontejnerech a následně recyklován či ukládán na
skládku.
Použité pracovní oděvy (oděv, 20 01 10, textilní materiál, 20 01 11) budou využity jako čistící
hadry a zbytek bude vstupovat do směsného komunálního odpadu 20 03 01.
Množství vznikajícího směsného komunálního odpadu je nutné minimalizovat tříděním a
odděleným sběrem. Vytříděny mohou být zejména papír a lepenka (20 01 01), sklo (20 01 02), plasty (20
01 39) a ty předány k recyklaci. Odpad bude odvážen do spalovny Malešice prostřednictvím Pražských
služeb a.s.
Odpad z chemických toalet (20 03 04) bude likvidován podle použité technologie, což bude
zajišťováno smluvně. Kategorii odpadu musí podle § 3 vyhlášky č. 381/2001 Sb. určit původce na
základě vyloučení nebo potvrzení nebezpečných vlastností pověřenou osobou. Likvidace bude zajištěna
prostřednictvím pronajímatele chem. toalet.
V rámci výstavby bude nutné vykácet řadu stromů a keřů, které se v současnosti nacházejí v trase
plánované stavby. K likvidaci je navrženo 77 ks stromů do průměru kmene 10 cm, 78 stromů o průměru
kmene 10 až 30 cm, 4 ks do průměru kmene 50 cm a 930 m2 keřů. Vzniklý odpad kategorie 20 02 01
bude předáván specializované firmě k rozštěpkování a k následné biodegradaci (kompostování).
Tab. č. 5 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících ve fázi výstavby
Kód druhu
odpadu
08 01
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13 01
13 02
15 01 01
15 01 02
15 01 03

Název odpadu

Kategorie
odpadu

Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
Piliny a třísky železných kovů
Piliny a třísky neželezných kovů
Odpady ze svařování
Odpadní hydraulické oleje
Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly
Dřevěné obaly
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Kód druhu
odpadu
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
15 01 10
15 01 11
15 02 02
15 02 03
16 01 03
16 06 01
17 01 01
17 01 06
17 01 07
17 02 01
17 02 03
17 02 04
17 03 01
17 03 02
17 04 02
17 04 04
17 04 05
17 04 07
17 04 09
17 04 11
17 05 03
17 05 04
17 09 04
20 01 10
20 01 11
20 02 01
20 03 02
20 02 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Název odpadu
Kovové obaly
Kompozitní obaly
Směsné obaly
Skleněné obaly
Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně
prázdných tlakových nádob
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené
pod číslem 15 02 02
Pneumatiky
Olověné akumulátory
Beton
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující
nebezpečné látky
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené
pod číslem 17 01 06
Dřevo
Plasty
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezp. látky nebo nebezp. látkami znečištěné
Asfaltové směsi s příměsí dehtu
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Hliník
Zinek
Železo a ocel
Směsné kovy
Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a
17 09 03
Oděvy
Textilní materiály
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad ze septiků a žump, odpad z chemických toalet

Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
N
N
N
O
O
N
O
N
O
O
O
N
N
O
O
O
O
O
N
O
N
O
O
O
O
O
O
O
O
O
N, O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady
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3. 3 Odpad vznikající při provozu
Při provozu budou odpady vznikat v omezené míře při úklidu a údržbě tramvajové trati, a to
především při úklidu tramvajové trati a přilehlých ploch, sekání trávy a seřezávání dřevin, čištění stok a
dešťových vpustí, drobných opravách trati nebo při odstraňování následků havárií, apod.
Při údržbě zeleně podél tramvajové trati bude vznikat biologicky rozložitelný odpad 20 02 01.
Bude s ním nakládáno jako s odpadem vzniklým ve fázi výstavby.
Odpad z čištění komunikace po uvedení stavby do provozu se obvykle řadí do druhu 20 03 03 –
uliční smetky. Znečištění bude odstraňováno pomocí specializovaných pracovníků. Odpad bude
likvidován na skládce.
Tab. č. 6 Seznam předpokládaných druhů odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
15 02
20 01 21
20 02 01
20 03 02
20 02 03
20 03 01
20 03 03

Název odpadu
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
Biologicky rozložitelný odpad
Zemina a kameny
Jiný biologicky nerozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky

Kategorie
odpadu
N, O
N
O
O
O
O
O

N – nebezpečné odpady; O – ostatní odpady

Závěr
Ve fázi demolice a výstavby budou vznikat převážně ostatní odpady skupiny 17 Stavební
a demoliční odpady. Minimalizace těchto odpadů souvisí s úsporou stavebních nákladů. V rámci
minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady
ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb (Věstník MŽP 9/2003) a zejména
nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR.
Největší množství odpadu bude spojeno s přípravou území pro výstavbu (demolicí stávajících
objektů a odstraněním částí stávající vozovky, která bude využita pro realizaci tramvajové trati).
Významnější podíl budou také tvořit odpady z kácené zeleně. Další odpady by měly vznikat jen v malém
množství a lze je velmi těžko předem kvantifikovat.
Za provozu záměru bude vznikat minimální množství odpadů. Vznik odpadu je možné očekávat
v souvislosti s provozem měnírny, sociálního zařízení na smyčce či s běžnou údržbou tramvajové trati.
Provozovatel stavby je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání
s nimi dle § 39, odst. 1, z. 185/2001 Sb. a v případě produkce více než 50 kg nebezpečného nebo 50 t
ostatního odpadu posílat každoročně hlášení o produkci odpadů dle § 39, odst. 2. S nebezpečnými odpady
může původce nakládat dle § 16, odst. 3 pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy.
Celý investiční záměr je spojen s produkcí odpadů, které by z hlediska celkového množství
i z hlediska druhů odpadů neměly významně ohrozit životní prostředí.
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4. Ostatní
4. 1. Hluk
Provoz na tramvajové trati je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozy či
soupravami pohybujícími se po trati. K emisi hluku bude docházet i v průběhu výstavby tramvajové trati
v důsledku dopravy stavebních materiálů a provádění demoličních a stavebních prací.
Fáze výstavby
Hlavními zdroji hluku během výstavby záměru budou zemní a stavební práce. Bude se jednat o
hluk ze stavebních mechanismů (např. řezačky na komunikace, kompaktory apod.) a z dopravy
související ze stavebními pracemi. Pro realizaci stavebních prací budou používány běžné stavební stroje,
které budou způsobovat hluk na jednotlivých místech dle postupně probíhající stavby.
Výstavba a s tím související hluk bude jevem časově omezeným, hlučné stavební práce budou
prováděny pouze v denní době. Celková hladina akustického tlaku A bude také záviset na výběru
dodavatele stavby a kvalitě jeho strojového parku.
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.
Emisní hlukové charakteristiky posuzovaného záměru lze definovat pro fázi výstavby pomocí
emisních akustických charakteristik jednotlivých zařízení a délky jejich působení.
a) Předpokládaná délka pracovní doby:
Při výpočtu ekvivalentních hladin akustického tlaku je uvažováno s délkou pracovní doby 12
hodin.
b) Emisní parametry strojního vybavení:
Tab. č. 7 Průměrné hladiny akustického tlaku A (v dB) u typových technologických skupin
stavebních strojů / mechanismů užívaných při stavebních činnostech při typickém pracovním nasazení
Typová technologická skupina stavebních Hladina akustického tlaku A v dB ve
strojů/mechanismů
vzdálenosti 10 m od zdroje
elektrické sbíjecí kladivo

74 dB

autojeřáb (při zvedání)

71 dB

finišer

81 dB

kolové rypadlo

81 dB

nakladač (pracovní cyklus)

72 dB

kotoučová pila na asfalt

74 dB

minirypadlo pásové

71 dB

benzínový pěch

74 dB

podbíjecí kladivo

74 dB

rozbrušovačka

81 dB

svářecí vůz

74 dB

utahovačka

74 dB
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Typová technologická skupina stavebních Hladina akustického tlaku A v dB ve
strojů/mechanismů
vzdálenosti 10 m od zdroje
vibrační válec

81 dB

Pozn. k tab. č. 7: * Emisní parametry byly stanoveny z databáze společnosti EKOLA group, s.r.o. Uvedené hladiny
akustického tlaku A jednotlivých stavebních mechanismů se mohou lišit od uváděných hodnot v závislosti na pracovním
nasazení mechanismů, na jejich technickém stavu a stáří.

Fáze provozu
Ve fázi provozu záměru je v území novým zdrojem hluku tramvajová doprava v dotčeném úseku.
Zdrojem hluku v okolí komunikace, který ovlivňuje stav akustické situace v různě širokém pásu
podél komunikace, je silniční a tramvajový provoz.

4.2. Vibrace
K zatížení vibracemi může dojít pouze ve fázi výstavby při pojíždění těžkých stavebních
mechanismů a nákladních vozidel po stávajících komunikacích nebo při užití strojů šířících vibrace (např.
stroje na hutnění zemin, apod.).
Hlavním zdrojem vibrací je kontakt kola vozidla s vozovkou. Intenzitu vzniklých vibrací v daném
místě určují intenzita a skladba dopravy a dále rychlost pohybu dopravního proudu. Důležitou roli hraje
stav povrchu vozovky. Velikost přenosu vibrací na příjemce je ovlivňována i stavbou geologického
podloží, druhem stavební konstrukce budovy (např. skeletová, apod.) a vzdáleností těchto staveb a budov
od osy komunikace.
Prakticky jde o negativní vliv pouze na budovy v těsném okolí stávající komunikace. Pokud
vibrace působí ve frekvenční oblasti pod 100 Hz, vytvářejí infrazvuk, který se nejčastěji projevuje
drnčením oken. Zdroji infrazvuku jsou především turbulence způsobené pohybem vozidla a rezonance
vznikající v jednotlivých konstrukčních prvcích vozidla, ty mohou způsobit vibrace částí budovy,
především těch, u kterých buzená frekvence odpovídá frekvenci přirozené.
Vzhledem ke vzdálenosti zástavby od předpokládaných zdrojů vibrací se přenos vibrací, které by
mohly tuto zástavbu významněji ovlivnit, nepředpokládá. Případné vibrace musí být eliminovány tak, aby
nedocházelo k přenosu vibrací do okolního prostředí. Na základě platných hygienických předpisů bude
v pracovním prostředí zajištěno, aby nedocházelo k překračování povolených hodnot vibrací.
Novostavbu tramvajové trati do Radlic je možné charakterizovat jako stavbu s kvalitními
technickými parametry. Proto není reálný předpoklad, že by po uvedení stavby do provozu mohlo dojít ke
vzniku vibrací, které by negativně ovlivnily nejbližší obytnou zástavbu.

4. 3. Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření. Zemní práce při stavbě
tramvajové trati budou povrchového charakteru, nepředpokládá se tedy zvýšení radioaktivního zatížení
území vlivem nutných přesunů horninového materiálu.
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Odvozená mapa radonového rizika pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj (1 : 200 000)
udává, že širší zájmové území leží v oblasti charakterizované symbolem 1 Pa, tj. v oblasti
předpokládaného převážně nízkého radonového indexu pozemků.

5. Doplňující údaje (významné terénní úpravy, zásah do krajiny)
Záměr je navržen v území, které je již v současnosti intenzivně antropogenně ovlivněno. Dočasně
působící negativní vlivy tramvajové trati na estetický vzhled území je možné očekávat v době výstavby.
Po zapojení navržené zeleně a dokončení stavby by nová tramvajová trať neměla působit nikterak rušivě.
V důsledku realizace novostavby tramvajové trati se nepředpokládají žádné významnější terénní
úpravy ani přesuny zemin. Z předloženého podélného řezu novostavby tramvajové trati vyplývá, že
stavba bude vedena přibližně po stávajícím terénu. Drobnější zářezy a náspy budou v rámci vyrovnání
terénu realizovány při výstavbě tramvajové smyčky.
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V DOTČENÉM ÚZEMÍ
I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
1. Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Územní systém ekologické stability je dle z. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho
novely, vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů,
které udržují přírodní rovnováhu. Podstatou ÚSES (územní systém ekologické stability) je vytvoření
funkčně způsobilé sítě tzv. biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, která by v maximálně možné míře
zahrnula existující přírodní lokality a zajistila jejich vhodný management.
V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability. Záměrem
bude dotčeno pouze ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru (NRBK Vltava). Ovlivnění tohoto
pásma posuzovanou stavbou je minimální.

2. Zvláště chráněná území, přírodní parky
V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádná zvláště chráněná území chráněná dle
zákona ČNR č. 114/1992 Sb.
Nejbližší přírodní parky (PP) se nacházejí cca 3 km od posuzovaného území. Záměrem dotčeny
nebudou.
PP Vidoule

(cca 3 km západně od posuzovaného území)

Umístění:

hrana plošiny Vidoule nad Jinonicemi a Cibulkou
k.ú. Jinonice

Charakter:

výrazná tabulová hora tvořená reliktem horizontálně uložených křídových vrstev
s výchozy na okrajové hraně; refugium drobných živočichů a významný krajinný
prvek

Rozloha:

6,69 ha

Vyhlášení:

vyhláška NVP č. 5/1988 Sb. NVP ze 4.7.1988

Popis:

Ukázka tabulové hory, geologické profily perucko - korycanským souvrstvím
cenomanu s četnými skalními výchozy pískovců překrytými vrstvou slínů až
slínovců (opuk) spodního turonu, které tvoří vrcholovou plošinu ; ze zkamenělin
lze najít druhy Inoceramus labiatus, Enoploclythia leachi a Rhynchostreon
suborbiculatum; v podloží křídy zvrásněné břidlice a pískovce ordovického
stupně beroun

PP Skalka

(cca 3 km severozápadně od posuzovaného území)

Umístění:

území se rozkládá mezi ulicemi Plzeňská, U Kotlářky a Pod Skalkou (k.ú.
Smíchov - Praha 5
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Charakter:

geomorfologicky výrazný útvar (kozí hřbety) převážně přirozeně zalesněný na
severním svahu Motolského údolí

Rozloha:

9,8227 ha

Vyhlášení:

vyhláška NVP č. 5/1968 Sb. NVP ze 29.4.1968

Popis:

Kozí hřbety tvořené ordovickými horninami - šárecké souvrství, skalecké
křemence, dobrotivské břidlice, řevnické křemence a libeňské souvrství. V
řevnických křemencích byly nalezeny stopy po lezení a vrtání bezobratlých
živočichů, především červů (Tigillites vertebralis). Křemence byly těženy v celé
řadě drobných i větších lomů jednak jako stavební kámen, jednak na výrobu
dlažebních kostek. Půdy tvoří rankery a oligobazické hnědé půdy na chudém
substrátu. Místy jsou bohatší hnědozemě na spraši, tvořící závěj v dolní části
svahů.
Většinu CHÚ pokrývá acidofilní doubrava (zarostlá zakrslá biková doubrava s
nevýraznými přechody do tolitové doubravy) s velmi chudým bylinným
podrostem (metlička křivolaká, kostřava ovčí). Druhově nejbohatší jsou j. okraje
lesa, kde jsou vyvinuta teplomilná společenstva lesních lemů. Na výchozech
křemencových skalek roste bělozářka liliovitá a skalník obecný. V podrostu
spodních partií je kokořík lékařský.

3. Významné krajinné prvky (VKP)
Významný krajinný prvek je definován (dle zákona č. 114/1992 Sb.) jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá
k udržení její stability. Mezi VKP dané ze zákona patří lesy, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy.
Kromě toho mohou být VKP i jiné části krajiny, např. mokřady, stepní trávníky, remízky, meze parky,
sady, zámecké zahrady, naleziště nerostů a zkamenělin, přirozené i umělé skalní útvary a jiné, pokud je
orgán státní správy v ochraně přírody zaregistruje s ohledem na jejich ekologickou a krajinotvornou
funkci.
Realizací novostavby tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky) nebudou dotčeny žádné
registrované VKP.

4. Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Městská část Praha 5 patří svou rozlohou a počtem obyvatel k největším v Praze. Leží na levém
břehu Vltavy v těsném sousedství historického jádra Prahy, od kterého ji dělí z valné části zachované
středověké opevnění.
Osídlení tohoto území se datuje již od pravěku, což dokládá řada nalezišť. Pátou městskou část
tvoří několik původně samostatných obcí: Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice Butovice a jižní výběžek Malé Strany.
Území Prahy 5 je velice rozmanité s uliční zástavbou, vilovými čtvrtěmi, menšími sídlišti,
novými obytnými komplexy, továrnami a řadou chráněných přírodních území. Charakteristickou součástí
Prahy 5 jsou bývalé usedlosti a letohrádky v zahradách.
Radlice se poprvé objevují v pramenech k roku 1283, kdy je král Václav II. daroval své chůvě. Po
několik staletí patřily s přestávkami staroměstskému klášteru sv.Anny až do jeho zrušení v roce 1785 a

- EKOLA group, spol. s r. o. -

52

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

poté připadly Schwarzenberkům. Je známo, že již ve středověku zde byly vysazeny vinice a chmelnice. V
Radlicích vzniklo v průběhu 19. století několik průmyslových závodů, jako mlékárna, vápenka, cihelna a
další, část obyvatelstva byla zaměstnána v sousedním Smíchově.
Centrální částí Prahy 5 je Smíchov, zmiňovaný snad poprvé na konci 13. století ve Zbraslavské
kronice v souvislosti s korunovací krále Václava II. Na území dnešního Smíchova se nacházela i část
osady Újezd s románským kostelem sv. Jakuba (později Filipa a Jakuba). Klášter kartuziánů, založený ve
14. století králem Janem Lucemburským vypálili husité a dnes již ho připomíná pouze název ulice
Kartouzské. Na převážné části tohoto území se od středověku rozkládaly vinice, chmelnice, dvory, pole a
zahrady, náležející církvi, při Vltavě stály mlýny. Obrovský průmyslový rozmach Smíchova
předznamenává v 18. století vznik několika manufaktur. Stavební ruch na Smíchově vrcholí v posledním
desetiletí 19. století.
Zájmové území není klasifikováno jako území archeologického zájmu ve smyslu § 22 odst. 2)
zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V okolí posuzované lokality však byly v minulosti
učiněny archeologické nálezy, a proto při realizaci tramvajové smyčky nelze vyloučit možnost
archeologického nálezu.
V současné době v těsné blízkosti navržené tramvajové smyčky probíhá v souvislosti se stavbou
objektu ČSOB archeologický výzkum, který zpracovává firma Archeos. Výsledky průzkumu nebyly
v době zpracování oznámení k dispozici.

5. Území hustě zalidněná
Hustota obyvatelstva v městské části Praha 5 je cca 2 841 osob/km2. Pro porovnání je možné
uvést např. údaj o celkové hustotě obyvatel v Praze, který se pohybuje okolo cca 2 300 osob/km2.
Nejhustěji obydlenou městskou částí je Praha 2 (12 200 osob/km2).

6. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení, staré ekologické
zátěže
Lokalita záměru se nachází v úseku Radlické ulice. Stávající i výhledové intenzity dopravní
zátěže jsou zde vysoké.
Vysoká intenzita dopravy na uvedených komunikacích se projevuje zatížením lokality hlukem
z dopravy, emisemi ze spalovacích motorů a zvýšenou sekundární prašností. Předpokladem je, že po
uvedení Radlické radiály do provozu (v roce 2010) dojde k zlepšení stávající akustické a imisní situace
v Radlické ulici.
Žádné významné staré ekologické zátěže nebo stávající kontaminace půdního prostředí, které by
bylo třeba v důsledku realizace stavby likvidovat se neočekávají. Při demolicích je třeba postupovat tak,
aby nedošlo dodatečně k lokálnímu znečištění horninového prostředí.

7. Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci
Posuzovaný záměr se dotkne katastrálních území Radlice a Smíchov.
Vyjádření příslušného stavebního úřadu
dokumentace je součástí přílohy H oznámení.

k záměru
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II. Charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území
1. Ovzduší
Klima
Podle atlasu klimatických oblastí (Quitt, 1971) spadá zájmové území do oblasti T2, tj. oblast
mírně teplá, podoblast mírně suchá a okrsek mírně teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
Klimatologické charakteristiky jsou v zájmovém území zásadním způsobem ovlivňovány
celkovou konfigurací terénu a charakterem zástavby. Sledované území se nachází na planině v nadmořské
výšce okolo cca 220 - 250 m n. m. Sklon generálně klesá od jihovýchodu k severozápadu.
V následujících tabulkách č. 8 a 9 jsou pro orientaci uvedeny dlouhodobé charakteristiky klimatu
za období 1961 – 1990 a za rok 2003 ze stanice Praha - Ruzyně (364 m n.m.) a Praha – Karlov (261 m
n.m.).
Tab. č. 8 Charakteristiky klimatu za období 1961 – 1990
Charakteristika

Karlov

Ruzyně

Průměrná roční teplota vzduchu

9,4 °C

7,9 °C

Průměrný roční úhrn srážek

446,6 mm

525,9 mm

Trvání slunečního svitu

1611,0 h

1668,3 h

Tab. č. 9 Charakteristiky klimatu za rok 2004
Charakteristika

Karlov

Ruzyně

Průměrná roční teplota vzduchu

10,3 °C

8,6 °C

Průměrný roční úhrn srážek

399,2 mm

488,3 mm

Trvání slunečního svitu

1761,2 h

1798,7 h

Souhrnná větrná růžice pro lokalitu zájmového území v Praze 5 – Radlicích ukazuje, že převládají
větry vanoucí západním a severním směrem:
Tab. č. 10 Větrná růžice pro lokalitu zájmového území záměru na Praze 5
Směr
větru
%

S

SSV

SV

VSV

9,37

6,89

4,40 3,89

V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

3,42

4,10

4,79

4,53

4,26

6,03

7,79

8,54

9,29

7,02

4,76

7,07

Bezvětří je v 3,83 % případů.
Kvalita ovzduší
Informace o stávajícím stavu znečištění ovzduší je možné získat z nejbližších měřících stanic
AIM ČHMÚ (Automatický Imisní Monitoring Českého hydrometeorologického ústavu) – stanice č. 775:
Praha 5 – Mlynářka nebo stanice č. 1459 Praha 5 – Smíchov.
Pro popsání současného stavu bylo použito údajů z tabelárních ročenek Českého
hydrometeorologického úřadu pro roky 2002 a 2003.
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Uvedené informace z těchto stanic jsou pouze pro orientaci, neboť stanice zaznamenávají
především znečištění ovzduší z dopravy a charakterizují kvalitu ovzduší ve svém nejbližším okolí.
Tab. č. 11 Oxid siřičitý – SO2
Rok
2002

2003

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální hodinová koncentrace

65,7 µg.m-3 naměřeno
16.2.2002

68,5 µg.m-3 naměřeno
16.2.2002

průměrná roční koncentrace

8,1 µg.m-3

9,3 µg.m-3

maximální hodinová koncentrace

66,5 µg.m-3 naměřeno
14.2.2003

71,0 µg.m-3 naměřeno
7.1.2003

průměrná roční koncentrace

7,3 µg.m-3

8,4 µg.m-3

Všechny imisní hodnoty pro tento polutant leží hluboko pod imisním limitem, který činí pro
maximální krátkodobou koncentraci 350 µg.m-3 a pro průměrnou roční koncentraci 50 µg.m-3.
Tab. č. 12 Oxid dusičitý – NO2
Rok
2002

2003

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální hodinová koncentrace

124,1 µg.m-3 naměřeno
9.4.2002

137,3 µg.m-3 naměřeno
31.3.2002

průměrná roční koncentrace

44,0 µg.m-3

44,0 µg.m-3

maximální hodinová koncentrace

195,2 µg.m-3 naměřeno
25.2.2003

189,3 µg.m-3 naměřeno
25.2.2003

průměrná roční koncentrace

50,8µg.m-3

47,4 µg.m-3

Z tabulky č. 12 vyplývá, že maximální krátkodobé koncentrace NO2 způsobené dopravou po
sledovaných komunikacích nepřekračují imisní limit 200 µg/m3 v žádné měřicí stanici. Průměrné roční
koncentrace NO2 způsobené automobilovým provozem však v obou sledovaných stanicích přesahují
imisní limit 40 µg/m3.
Tab. č. 13 Oxidy dusíku - NOx
Rok
2002

2003

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální hodinová koncentrace

-

-3

průměrná roční koncentrace

93,0 µg.m

94,0 µg.m-3

maximální hodinová koncentrace

-

-

průměrná roční koncentrace

104,7 µg.m-3

101,2 µg.m-3

Imisní limit 30 µg/m3 pro průměrnou roční koncentraci NOx je v obou měřících stanicích výrazně
překročen.
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Tab. č. 14 Suspendované částice frakce PM10
Rok
2002

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální denní koncentrace

134,9 µg.m-3 naměřeno
21.12.2002

157,2 µg.m-3 naměřeno
21.12.2002

průměrná roční koncentrace

41,0 µg.m-3

-

-3

2003

maximální denní koncentrace

224,3 µg.m naměřeno
28.2.2003

273,7 µg.m-3 naměřeno
28.2.2003

průměrná roční koncentrace

42,1µg.m-3

58,1 µg.m-3

Imisní limit denní koncentrace PM10 50 µg.m-3 byl v roce 2002 i 2003 výrazně překročen. Rovněž
roční imisní limit 40 µg.m-3 byl lehce překročen.
Tab. č. 15 Benzen
Rok

2002

2003

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální denní koncentrace

-

průměrná roční koncentrace

-

2,3 µg.m-3

maximální denní koncentrace

-

17,6 µg.m-3 naměřeno
28.2.2003

průměrná roční koncentrace

-

-

7,0 µg.m-3
naměřeno 17.12.2002

Imisní limit pro krátkodobé koncentrace benzenu není stanovený.
Imisní limit pro průměrnou roční koncentraci benzenu v r.2010 je stanovený na 5 µg.m-3 . Z toho
vyplývá, že průměrné znečištění ovzduší benzenem bylo v roce 2002 nízké.
Tab. č. 16 Oxid uhelnatý – CO
Rok
2002

2003

měřený ukazatel

Mlynářka

Smíchov

maximální 8 hodinová koncentrace

2935,0 µg.m-3 naměřeno
16.11.2002

3137,0 µg.m-3 naměřeno
25.11.2002

průměrná roční koncentrace

803,0 µg.m-3

802,0 µg.m-3

maximální 8 hodinová koncentrace

3338,4 µg.m-3 naměřeno
28.2.2003

3271,7 µg.m-3 naměřeno
27.11.2003

průměrná roční koncentrace

750,2 µg.m-3

837,2 µg.m-3

Maximální 8 hodinové koncentrace CO v obou měřících stanicích vykazují mírný nárůst.
Hodnota maximálního denního osmihodinového klouzavého průměru, která je stanovena ve výši 10
mg.m-3 však nebyla překročena.
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Imisní limity
Zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb. specifikuje v Nařízení vlády č. 350/2002 Sb. imisní limity pro
oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, benzen a suspendované částice frakce PM10.
V následujících tabulkách předkládáme pro přehlednost imisní limity dané Nařízením vlády
č. 350/2002 Sb.
Tab. č. 17 Imisní limit – SO2
Polutant

Oxid siřičitý

Průměrná
hodinová
koncentrace
[µg.m-3]
350
350
350
350

Mez
tolerance
[µg.m-3]
90
60
30
-

Průměrná
roční
koncentrace
[µg.m-3]
50
50
50
50

Mez
tolerance

Datum splnění
limitu

[µg.m-3]
-

3.7.2002
1.1.2003
1.1.2004
1.1.2005

Mez
tolerance

Datum splnění
limitu

[µg.m-3]
16
-

3.7.2002
1.1.2010
3.7.2002

Tab. č. 18 Imisní limit – NOX a NO2
Polutant

Oxid dusičitý – NO2
Oxidy dusíku - NOx

Průměrná
hodinová
koncentrace
[µg.m-3]
200
200
-

Mez
tolerance
[µg.m-3]
80
-

Průměrná
roční
koncentrace
[µg.m-3]
40
40
30

Tab. č. 19 Imisní limit - CO
Polutant
Oxid uhelnatý

Maximální denní 8-hodinový
klouzavý průměr
[mg.m-3]
10

Mez tolerance
[µg.m-3]
6

Datum splnění
limitu
1.1.2005

Tab. č. 20 Imisní limit - benzen
Polutant

Průměrná roční koncentrace

Mez tolerance

benzen

[µg.m-3]
5

[µg.m-3]
5

Datum splnění
limitu
1.1.2010

Tab. č. 21 Imisní limit – PM10
Polutant

Suspendované částice
PM10

Průměrná denní
koncentrace

Mez
tolerance

[µg.m-3]

[µg.m-3]

Průměrná
roční
koncentrace
[µg.m-3]

50

20

40
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2.Voda
Poblíž Radlické ulice a v jejím okolí se nachází pouze Radlický potok, který je zatrubněný.
Osu odvodnění zájmové oblasti představuje tok Vltavy se zaříznutým údolím, který má převážně
erozní ráz s jedenácti vyvinutými terasovými stupni. Hydrologicky náleží hodnocený záměr v rámci
širších vztahů do povodí Vltavy (č. hydrologického pořadí 1-06-01).
V následující tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty vybraných ukazatelů (koncentrace v mg/l)
pro profil Vltava – Podolí:
Tab. č. 22 Profil Vltava - Podolí
Rok
Průtok

2001

2002
3 –1

168,00 m .s

275,93 m3.s–1

BSK5

1,74 mg.l-1

2,14 mg.l-1

CHSK (Cr)

20,60 mg.l-1

23,55 mg.l-1

NO3

3,17 mg.l-1

3,68 mg.l-1

P- celkový

0,18 mg.l-1

0,15 mg.l-1

Podle ČSN 757221 a ukazatelů uvedených v tabulce č. 22 se jedná o znečištěnou až silně
znečištěnou vodu (třída III – V). Přesto lze konstatovat, že dlouhodobý trend zlepšování kvality
povrchové vody pokračuje. Ve Vltavě došlo v letech 1990 – 1999 u většiny sledovaných látek
k pozvolnému snižování koncentrací, stagnovaly pouze koncentrace dusičnanů a BSK5.
Podzemní voda
Hladina podzemní vody podle archivních sond se pohybuje v rozmezí 4 – 6 m, a proto
neovlivní tramvajové těleso. Podzemní vody jsou ovlivněny paleozoickými horninami, je třeba očekávat
zvýšenou mineralizaci především sírany.

3. Půda
Pouze dva pozemky (p.č. 1316/1 a p.č. 1316/23) dotčené záměrem spadají do kategorie
zemědělského půdního fondu. Podle výpisu z Katastru nemovitostí je většina pozemků zařazena jako
druh ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří. Pozemky určené k plnění funkcí lesa záměrem
dotčeny nebudou.
Širší okolí záměru v současnosti tvoří především zpevněné plochy, komunikace a zástavba.
V důsledku hojně probíhající stavební činnosti v minulosti (např. realizace metra) byl původní půdní
pokryv téměř zcela zlikvidován a v území se dnes hojně nachází antropogenní navážky charakteru
hlinitých zemin s nepravidelným obsahem stavební suti.
V rámci dalších projektových příprav je nutné zpracovat inženýrskogeologický, geotechnický a
hydrogeologický průzkum, který mj. podrobně prověří znečištění zemin a podzemní vody.
Při demoličních pracích či likvidaci zbytků původních drobných staveb (např. stávající
protihlukové stěny, betonové a kamenné zídky) je však třeba postupovat tak, aby nedošlo dodatečně
k lokálnímu znečištění horninového prostředí.
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4. Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poměry
Geomorfologie území
Zájmové území lze zařadit do těchto vyšších geomorfologických celků:
Provincie:

Česká Vysočina

Soustava (subprovincie):

Poberounská subprovincie

Oblast :

Brdská oblast

Celek:

Pražská plošina

Geologické poměry
Lokalita projektované stavby je pokračováním ulice Radlické od ulice Laurová až ke stanici
metra Radlická. Trasa prochází ostře zaříznutým údolím Radlického potoka. V současné době je údolí
upraveno a částečně zasypáno navážkami a zavážkami z období výstavby metra.
Zájmové území je morfologicky členité se složitou geologickou stavbou. Skalní podklad tvoří
nepravidelné zvětralé paleozoické horniny (břidlice) s výrazným kvarterním pokryvem tvořeným
deluviálními a fluviálními sedimenty (jílovitopísčitá hlína, zvětralá břidlice).
Břidlice skalního podkladu jsou ze souvrství letenských a vinických břidlic.
Vinické břidlice jsou šedé, měkké, jílovité, tence vrstevnaté, náchylné k hlubokému zvětrávání.
V západní části terasy tvoří podklad erozivní brázdy.
Letenské břidlice jsou písčité až drobově deskovitě až lavicovitě vrstevnaté. Letenské vrstvy jsou
odolné vůči zvětrávání a morfologicky se uplatňují na severním svahu údolí se sklonem vrstev směrem
k jihovýchodu. Břidlice jsou rezavě hnědé, hustě slídnaté, deskovitě až lavicovitě vrstevnaté, rozpukané,
kusovitě rozpadavé.
Horniny skalního podkladu jsou překryté podle archivních podkladů jednak svahovými
sedimenty, zvláště podél severního okraje komunikace a dále mocnými aluviálními náplavy. Horniny
skalního podkladu neovlivní projektovanou stavbu.
Svahové sedimenty se akumulují v úzkém pruhu na úpatí svahu a dosahují mocnosti v rozmezí 2
– 10 m. Jedná se o hlíny až jílovité písky s úlomky hornin skalního podkladu až hlinitobřidličité sutě
zařazené dle ČSN 73 1001 do třídy F5/Ml-Cl. Svahové zeminy budou tvořit základové půdy pro nový
objekt měnírny.
Vlastní erozivní brázda je vyplněna aluviálními náplavy charakteru písčitých jílů a hlín se závalky
jemnozrnných písků zařazených do třídy F6/Cl. Mocnost náplavových sedimentů je cca 6 m.
Během výstavby metra a okolních objektů bylo celé údolí upraveno rozsáhlými navážkami a
zavážkami, jejichž mocnost podle archivních sond dosahuje až 5 metrů.
Navážky jsou nesourodé a podle archivní dokumentace se jedná o hlinité zeminy.
Hydrogeologické poměry
Hodnocení hydrogeologických poměrů vlastní zájmové oblasti vychází z archivních
inženýrskogeologických a hydrogeologických průzkumů a archivních sond realizovaných v dané oblasti
v minulosti.
Prostředí náplavových sedimentů a navážek vyplňujících erozivní brázdu radlického potoka
vykazuje průlinovou propustnost. Podzemní voda vázaná na sedimenty aluviální nivy stéká ve směru
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spádu terénu a je napájena svahovými prameny z široké infiltrační oblasti. přirozené živení podzemních
vod je v současné době narušeno nejenom dlouhodobým srážkovým deficitem,ale i rozsáhlou stavební
činností v celém nejbližším okolí.

5. Flóra a fauna
Biogeografické členění
Území je součástí Řipského bioregionu, území Pražské kotliny však není pro tento bioregion
reprezentativní a tvoří spíše přechod k bioregionu Českobrodskému a Slapskému.
Bioregion je tvořen nížinnou tabulí na severozápadě středních Čech a západní částí Pražské
plošiny. Území patří k nejstarším sídelním oblastem u nás. Bioregion byl již v prehistorické době
odlesněn na většině plochy a rozloha lesů je dnes velmi omezená. Přirozené lesní porosty jsou často
nahrazeny druhotnými akátinami, na píscích kulturními bory. V bezlesí převládají agrikultury, louky jsou
jen ojedinělé. Travinobylinné porosty jsou častější pouze na prudkých svazích.
Reliéf má charakter členité pahorkatiny s výškovou členitostí 75 – 100 m, výjimečně přes 150 m
(západní břeh Vltavy v Praze). Typická nadmořská výška bioregionu je 170 – 330 m.
Zájmové území se z hlediska fytogeografického členění nachází v Českém termofytiku,
fytogeografickém okrese Pražská plošina, podokres 10 b. Pražská kotlina.
Potenciální přirozená vegetace *
Potenciální přirozenou vegetaci dle Přirozené vegetace na území hlavního města Prahy a její
rekonstrukční mapy představuje na severní straně komunikace Radlická společenstvo bikové doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum), na jižní straně komunikace pak společenstvo černýšové dubohabřiny bikové
(Melampyro nemorosi -Carpinetum luzuletosum).
* pozn.: Pod pojmem “potenciální přirozená vegetace” se rozumí taková vegetace, která by pokrývala
území v případě, že by nebylo ovlivněno činností člověka. Takovou vegetaci zachycuje geobotanická rekonstrukční
mapa ČSR v měřítku 1: 200 000 (Mikyška et al. 1968).

Aktuální vegetace
Aktuální bylinná vegetace zájmového území byla zjištěna formou botanického průzkumu
realizovaného v dubnu a květnu 2005. Z botanického hlediska byly hodnoceny 4 následující lokality:
Lokalita č. 1: Km 0,15 – cca 0,40 vpravo podél Radlické ulice
Achillea millefolium – řebříček obecný

Lolium perenne – jílek vytrvalý

Alliaria petiolata – česnáček lékařský

Lotus corniculatus – štírovník růžkatý

Alopecurus pratensis – psárka luční

Medicago lupulina – tolice dětelová

Arctium lappa – lopuch větší

Papaver rhoeas – mák vlčí

Artemisia vulgaris – pelyněk černobýl

Plantago lanceolata - jitrocel kopinatý

Atriplex sp. - lebeda

Poa annua – lipnice roční

Barbarea vulgaris – barborka obecná

Poa pratensis – lipnice luční
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Bromus tectorum – sveřep střešní

Polygonum aviculare - rdesno ptačí

Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka

Potentilla argentea – mochna stříbrná

Cardaria draba – vesnovka obecná

Rosa rugosa (keř) – růže svraskalá

Clematis vitalba – plamének plotní

Rubus sp. - maliník

Dactylis glomerata – srha říznačka

Sanguisorba minor – krvavec menší

Echium vulgare – hadinec obecný

Sedum acre – rozchodník prudký

Elytrigia repens – pýr plazivý

Senecio vulgaris – starček obecný

Falcaria vulgaris – srpek obecný

Taraxacum officinale sect. Ruderalia - pampeliška

Fallopia convolvulus – opletka plotní

Trifolium medium – jetel prostřední

Festuca arundinacea – kostřava rákosovitá

Trifolium pratense – jetel luční

Festuca pratensis – kostřava luční

Tripleurospermum inodorum – heřmánkovec nevonný

Fragaria vesca – jahodník obecný

Urtica dioica – kopřiva dvoudomá

Fumaria officinalis – zemědým lékařský

Veronica chamaedrys –rozrazil rozekvítek

Hieracium caespitosum – jestřábník

Vicia cracca – vikev ptačí

Hordeum murinum – ječmen myší

Vicia sepium – vikev plotní

Lactuca serriola – locika kompasová
Lokalita č. 2: Km 0,50 vpravo u Radlické školy
Anthoxanthum odoratum – tomka vonná

Lactuca serriola – locika kompasová

Arctium lappa – lopuch větší

Poa annua – lipnice roční

Bromus tectorum – sveřep střešní

Poa pratensis – lipnice luční

Dactylis glomerata – srha říznačka

Potentilla argentea – mochna stříbrná

Festuca rubra agg. – kostřava červená

Rubus sp. - maliník

Geranium robertianum – kakost smrdutý

Stachys bisantina – čistec vlnatý

Hordeum murinum – ječmen myší

Veronica chamaedrys –rozrazil rozekvítek

Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná
Lokalita č. 3: Projektovaná tramvajová smyčka
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha

Alopecurus pratensis – psárka luční

Anthriscus sylvestris – kerblík lesní

Arctium sp. - lopuch

Atriplex sp. - lebeda

Capsella bursa pastoris – kokoška pastuší tobolka

Covolvulus arvensis – svlačec rolní

Dactylis glomerata – srha říznačka

Galium aparine – svízel přítula

Galium verum – svízel syřišťový

Geum urbanum – kuklík městský

Heracleum sphondylium – bolševník obecný

Chaerophyllum tepulum – krabilice mámivá

Chelidonium majus – vlaštovičník větší

Lamium album – hluchavka bílá

Medicago lupulina – tolice dětelová

Myosotis arvensis – pomněnka rolní

Phleum pratense – bojínek luční
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Pimpinella major – bedrník větší

Plantago major – jitrocel větší

Poa annua – lipnice roční

Poa pratensis – lipnice luční

Potentilla argentea – mochna stříbrná

Potentilla reptans - mochna plazivá

Ranunculus acris – pryskyřník prudký

Stellaria nemorum – ptačinec hajní

Tanacetum vulgare – vratič obecný

Taraxacum officinale sect. Ruderalia - pampeliška

Trifolium pratense – jetel luční

Urtica dioica – kopřiva dvoudomá

Veronica hederifolia – rozrazil břečťanolistý

Veronica chamaedrys – rozrazil rozekvítek

Veronica persica – rozrazil perský

Vicia craca – vikev ptačí

Viola arvensis – violka rolní
Lokalita č. 4: Projektovaná měnírna
Agrostis capillaris – psineček tenký

Dactylis glomerata – srha říznačka

Elytrigia repens – pýr plazivý

Festuca ovina – kostřava ovčí

Festuca rubra agg. – kostřava červená

Phleum pratense – bojínek luční

Poa annua – lipnice roční

Poa pratensis – lipnice luční

Výsledky provedeného botanického průzkumu ukazují, že zájmové území není z botanického
hlediska příliš cenné. V území se vyskytují běžná společenstva rostlin typická pro městské prostředí
s řadou ruderálních plevelů. Zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. nebyly
v zájmovém území zaznamenány.
V řešeném území byl dále proveden detailní dendrologický průzkum (viz. příloha č. 2
oznámení) spolu s oceněním dřevin dle metodiky Českého ústavu ochrany přírody Praha (1993). Zákres
části stromů je proveden dle geodetického zaměření, část stromů a keřů je zakreslena orientačně.
V tabulkové části je zapsán druh dřeviny. U stromů je uveden průměr kmene v cm ve výšce 1,3
m, průměr koruny v m, výška dřeviny a výška koruny v m, sadovnická hodnota, u keřů pak plocha
porostu, výška dřeviny, překryv a sadovnická hodnota. Z těchto hodnot je vypočtená výsledná hodnota
dřevin. V km 0,73 na jižní straně komunikace je pět stromů ohodnoceno orientačně, protože nebyly
přístupné.
V řešeném území se nachází dřeviny náletové (km 0,02 u stávající smyčky), dřeviny záměrně
vysázené (v km 0,15 - 0,55) na jižní straně vozovky, dále (v km 0,55 až do konce řešeného území)
na jižní straně dřeviny převážně náletové, na severní straně vozovky (v km 0,15 - 0,35) jsou dřeviny
částečně vysázené a částečně náletové, u školy (v km 0,47 - 0,56) jsou dřeviny vysázené, od (km 0,56 až
po plochu severně od navržené smyčky) se nachází dřeviny náletové. Na ploše navržené smyčky jsou
dřeviny záměrně vysázené. V řešeném území se nacházejí převážně dřeviny mladší, starší jsou jabloně
(Malus sp.) a některé slivoně (Prunus sp.) na svahu na severní straně, lípy (Tilia cordata) u školy, bříza
(Betula verrucosa) naproti škole a kaštan (Aesculus hippocastanum) severně od navržené smyčky. Na
několika plochách jsou dřeviny nedávno vysázené.
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Fauna
Fauna Řipského bioregionu je původně ryze hercynská, se západoevropským vlivem (ježek
západní, ropucha krátkonohá). Řeka Vltava patří v zásadě do cejnového pásma, doznívá však na ní vliv
Vltavské kaskády, a tak má řeka částečně charakter sekundárního pstruhového pásma.
Aktuální fauna zájmového území
Člověkem intenzivně využívané území prakticky vylučuje možnost osídlení území náročnějšími
druhy živočichů. Na stávající vozovce Radlické ulice a dalších zpevněných plochách v okolí je trvalá
přítomnost živočichů zcela vyloučena.
Lokalita budoucí tramvajové smyčky je v současné době osídlena běžnými druhy živočichů
žijícími ve městech. Na dotčených pozemcích se v současnosti vyskytuje řada záměrně vysázených
dřevin. Část území tramvajové smyčky se v dnešní době nachází na území staveniště ČSOB.
Lokalita projektované měnírny na jižní straně Radlické ulice v místech dnešního parčíku u ulice
Pechlátova je typicky městským prostředím, které je pravidelně narušováno antropogenními
disturbancemi (pravidelné sečení uměle založeného travního porostu). Z faunistického hlediska toto
území nevyžaduje zvláštní pozornost.
Při průzkumu v terénu byly zjištěny běžné druhy ptáků typické pro městské prostředí, např. kos
černý (Turdus merula), sýkora modřinka (Parus caeruleus), vrabec domácí (Paser domesticus), holub
domácí (Columba palumbus), pěnkava obecná (Fringilla coelebs), drozd zpěvný (Turdus philomelos) a
hrdlička divoká (Streptopelia turtur). Zjištěné druhy hmyzu odpovídají typickému složení městské
entomofauny a nejsou ničím výjimečné. Ze savců lze usuzovat na výskyt kočky domácí (Felis
domestica), hlodavců jako hraboš polní (Microtus arvalis), potkan (Ratus norvergicus) a hmyzožravců –
krtek (Talpa europea) a bělozubka (Crocidura sp.).
Z faunistického hlediska není zájmové území ničím výjimečné a není proto nutné ho z tohoto
důvodu chránit.

7. Krajina (charakter městské části)
Zájmového území podél Radlické ulice má městský charakter, krajina je velmi silně antropogenně
ovlivněna. Původní přírodní prostředí bylo člověkem v průběhu staletí zcela přeměněno. Nelze tedy
v pravém slova smyslu hovořit o krajině, ale spíše o charakteru městské části.
Prostor určený pro prodloužení tramvajové trati do Radlic je ohraničen stávajícím tramvajovým
trojúhelníkem (úvrať Laurova) na východní straně a křižovatkou Radlická - U Kostela na západní straně.
Nová tramvajová smyčka navazuje na západě na přilehlý pozemek u stanice metra Radlická.
Radlická ulice je významnou městskou sběrnou komunikací se značnou intenzitou dopravy. V
úseku dotčeném hodnoceným záměrem má Radlická charakter směrově nerozdělené čtyřpruhové
komunikace s oboustrannými chodníky, území podél této komunikace je pouze částečně nesouvisle
zastavěno.
V prostoru zatáčky ulice Radlická a navazující ulice Kurtvirtova je umístěna řada průmyslových a
komerčních objektů. V prostoru stanice metra Radlická se v současné době buduje objekt ČSOB.
Obytná zástavba je kumulována především severně od Radlické ulice v území ohraničeném
přibližně ulicemi U Smíchovského hřbitova, Peroutkova a Nad Santoškou. Další významnější blok obytné
zástavby je situován západně od plánované smyčky v prostoru ulic Na Farkáně I – IV. Jižní strana
Radlické ulice v úseku Na Laurové – Křížová je tvořena řadou činžovních domů o výšce 4 – 5 pater.
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Od křižovatky s ulicemi Na Laurově a K vodojemu se zástavba rozestupuje a otevírá se volný
prostor. Vpravo ve směru staničení se terén mírně zvedá k ulici Nad Laurovou a Na Loužku, kde je
situována nejbližší zástavba rodinných domů ve vzdálenosti cca 60 - 80 m od komunikace Radlická.
Výškový rozdíl mezi patou této zástavby rodinných domů a komunikací Radlická činí cca 30 m. Vlevo
rovnoběžně s ulicí Radlická v ulici Holubova a Pechlátova je řada obytných objektů o výšce 2 - 4 patra,
které jsou ve vzdálenosti 50 - 80 m od Radlické ulice.
V km 0,5 navržené tramvajové trati je vpravo situována základní škola a vlevo je park.
Na zástavbu v úseku Radlická – Křížová navazuje rozsáhlejší zalesněný úsek. Široký pás zeleně
se taktéž nalézá v prostoru mezi základní školou Radlická a obytnou zástavbou Na Farkáně.

8. Obyvatelstvo
Městská část Prahy 5 tvoří celou jihozápadní část města Prahy. Území podél Vltavy v blízkosti
centra Prahy (Smíchov) je charakterizováno převážně historickou zástavbou, úzkou uliční sítí a v
minulých letech představovalo i významnou průmyslovou oblast. Městská část Praha 5 je z
morfologického hlediska značně heterogenní.
Praha 5 se rozkládá v rámci katastrálních území Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Malá strana, Motol,
Radlice, Smíchov a Břevnov.
Zájmové území se nachází v Městské části Praha 5, konkrétně v k. ú. Radlice a Smíchov. Jedná se
o poměrně hustě osídlené území.
Počet obyvatel k 1. 1. 2005 na Praze 5 byl dle Českého statistického úřadu 79 057 obyvatel. Na
území Prahy 5 je evidováno cca 5 600 trvale obydlených domů a 33 000 trvale obydlených bytů.

9. Hmotný majetek
Výstavba nové tramvajové trati včetně smyčky a realizace nové měnírny je podmíněna realizací
celé řady přeložek a rušením inženýrských sítí. Příprava území pro stavbu si vyžádá poměrně rozsáhlé
demoliční práce spojené s rušením střední části vozovky Radlické ulice a řadu dalších demoličních prací
drobnějšího rozsahu (např. demolice chodníků, oplocení, prosklené stěny, protihlukových zdí a opěrných
zdí). V souvislosti se stavbou dojde k úpravě napojení ulice Na Farkáně, rekonstrukci komunikace po
zrušení stávajícího obratiště, opravám vozovek používaných stavbou, rekonstrukci chodníků, apod.
Podrobný výčet dotčených inženýrských sítí, demolovaných objektů a dalších vyvolaných úprav
je uveden v předcházející kapitole B. I. 6 oznámení.
Ve fázi výstavby záměru nelze s ohledem na náročnost výstavby zachovat obousměrný provoz
automobilové dopravy v ulici Radlická. Pro stavbu se předpokládá uzavření průjezdu Radlickou ulicí ve
směru z centra. Důvodem je především fakt, že intenzita automobilové dopravy směrem do centra je
téměř o 1/3 vyšší než ve směru opačném a objízdné trasy bude tedy využívat méně vozidel. Ve směru od
centra navíc v současnosti existuje více náhradních tras, které lze použít bez dalších úprav dopravního
režimu.
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10. Kulturní památky
K nejstarším památkám Prahy 5 patří kostel sv. Vavřince v Butovicích, který je románského
původu. Původně středověký byl také kostel sv. Filipa a Jakuba na Zlíchově.
K nejpočetnějším památkám na Praze 5 patří usedlosti a letohrádky se zahradami a parky.
Některé jsou středověkého původu, většina z nich vznikla v 17. a 18. století. Letohrádek zvaný
Portheimka si postavil pro svoji rodinu barokní stavitel K.I.Dientzenhofer, autor řady pražských chrámů a
paláců. K nejznámějším smíchovským usedlostem patří Bertramka, kterou svými návštěvami proslavil
Wolfgang Amadeus Mozart.
Hlavní smíchovský chrám sv. Václava je dílem Antonína Barvitia a naproti stojící radnice má
průčelí podle projektu Josefa Schulze. Obě stavby jsou novorenesanční. Na Smíchově se také zachovala
bývalá synagoga a v Radlicích židovský hřbitov s nejstaršími náhrobky z 18. století. Největší secesní
stavbou v páté městské části je Národní dům od architekta Aloise Čenského. V tomto období vznikla i
řada velice kvalitních činžovních domů a vil. Praha 5 má i památky moderní komplex architektury teras
Barrandov, filmových ateliérů a vilové čtvrti, vila v ulici Na Cihlářce, na které má podíl architekt Adolf
Loos, kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích, bývalá továrna Hydroxygen v Hlubočepích, památky
technické, jako historický vodovod Na Vidouli nebo viadukt Buštěhradské dráhy.
Kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1792 nacházející se za ulicí U Kostela je postaven na
původní vesnické návsi. Na prostranství před kaplí je umístěn památník obětí bombardování Radlic ze
dne 14. února 1945.

11. Počáteční akustická situace
Kalibrační měření
Pro potřeby kalibrace výpočtového modelu bylo provedeno dne 9.5.2005 v době od 12.00 hod do
14.00 hod měření v jednom kontrolním místě zájmového území. Výška měřicího mikrofonu byla
v měřicím bodě MM1 3 m nad terénem.
Pro zjištěné dopravní intenzity byl proveden kalibrační výpočet v modelové situaci programem
HLUK +. Kalibrací byla ověřena správnost zadaného modelu řešeného území.
V tabulce č. 23 jsou uvedeny zjištěné intenzity dopravy a jim odpovídající naměřené a vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A. Umístění bodu měření v dané lokalitě je patrné z obr. č. 1.
Tab. č. 23 Kalibrační měření v zájmovém území, rok 2005, ekv. hladiny akustického tlaku A
Místo
měř.

1

Lokalizace místa

Výška

měření

chodník před slepou
koncov. ulice Pechlátova

Doba měření

Počet všech /

Naměřená

Vypočtená

mikrof. [m]

[min]

náklad. vozidel

LAeq [dB]*

LAeq [dB]

3

12.15 –
13.15

660/ 60

72,9

72,2

Poznámka : Naměřené hodnoty jsou platné pouze pro danou konkrétní dopravní situaci a klimatické podmínky, při
kterých byly hodnoty akustického tlaku A měřeny. Slouží pro kalibraci výpočtového modelu.
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Obr. 1 Lokalizace kalibračního bodu

Vyhodnocení
Rozdíl mezi měřením a výpočtem je v toleranci ± 2dB.
Počáteční akustická situace
Vstupní intenzity vozidel automobilové dopravy pro počáteční stav byly získány u Ústavu
dopravního inženýrství hl. města Prahy (ÚDI). Lokalizace výpočtových bodů PAS je patrná z tabulky č.
4, která je součástí Akustické studie. Výsledné hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve
výpočtových bodech pro počáteční akustickou situaci jsou uvedeny v tabulce č. 5, která je součástí
přiložené akustické studie.
Z hodnocení počáteční akustické situace (rok 2005) vyplývá následující:
•

Ve výpočtových bodech č.1 až 5 a 9 až 11, jež přísluší nejbližší chráněné zástavbě v prostoru
dnešní tramvajové smyčky na Radlické se hodnoty hladin akustického tlaku A ze
silniční dopravy pohybují v denní době na hodnotách LAeq = 61,2 – 74,6 dB, v noční době na
hodnotách LAeq = 54,8 – 68,1 dB, tj. přesahují hygienické limity. Na fasádách těchto
posuzovaných objektů, jež nejsou směrovány směrem k Radlické, nepřesahují vypočtené
ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v denní i noční době hygienické limity (výpočtové body
č. 6 až 8).

•

Ve výpočtových bodech č. 12 až 14, jež přísluší severním fasádám řadových RD v ulici
Holubova se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pohybují v denní době na
hodnotách LAeq = 60,7 – 64,5 dB, v noční době na hodnotách LAeq = 53,9 – 58 dB, tj. nad hranicí
hygienických limitů.

•

Ve výpočtových bodech č. 15 až 17, jež přísluší jižním fasádám samostatných RD v ulici
Holubova se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pohybují v denní době na
hodnotách LAeq = 47,2 – 58,1 dB,tj. pod hranicí hygienických limitů a v noční době na hodnotách
LAeq = 40,7 – 50,7 dB, tj. na hranici hygienických limitů.

•

Ve výpočtových bodech č. 18 až 25, jež přísluší severním fasádám obytných domů v ulici
Pechlátova se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pohybují v denní době na
hodnotách LAeq = 55,7 – 63,7 dB, tj. částečně nad hranicí hygienických limitů a v noční době na
hodnotách LAeq = 49,5 – 57,2 dB, tj. nad hranicí hygienických limitů. V bodech č. 43 až 47, jež
přísluší hranicím pozemků výše uvedených RD se hodnoty hladin akustického tlaku A hluku ze
silniční dopravy pohybují v denní době na hodnotách LAeq = 52,6 – 56,1 dB, tj. pod hranicí
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•

Ve výpočtových bodech č. 26 až 36, jež přísluší jižním fasádám samostatných RD v ulicích Nad
Laurovou a Na Loužku Holubova se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy
pohybují v denní době na hodnotách LAeq = 54,1 – 59,4 dB, tj. pod hranicí hygienických limitů, v
noční době na hodnotách LAeq = 47,8 – 51,6, vyjímečně LAeq = 53 dB, tj. na hranicí hygienických
limitů, či těsně nad ní. V bodech č.48 až 50, jež přísluší hranicím pozemků výše uvedených RD
se hodnoty hladin akustického tlaku A hluku ze silniční dopravy pohybují v denní době na
hodnotách LAeq = 63,1 – 66,9 dB, tj. nad hranicí hygienických limitů.

•

Ve výpočtových bodech č. 37 až 40, jež přísluší objektu Radlické školy, zrovna tak jako ve
výpočtových bodech č. 41 až 42, jež přísluší dalšímu obytnému objektu situovanému vedle školy
se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pohybují v denní době na hodnotách
LAeq = 59,7 – 69,6 dB, tj. nad hranicí hygienických limitů, v noční době na hodnotách LAeq =
53,7 – 59,3 tj. také nad hranicí hygienických limitů.

•

V bodech č.51 a 52, jež přísluší hranicím pozemků zahrádkářské kolonie situované u
komunikace U Kostela se hodnoty hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pohybují
v denní době na hodnotách okolo LAeq = 55 dB, tj. pod hranicí hygienických limitů.
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1. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území
z hlediska jeho únosného zatížení
Investiční záměr prodloužení tramvajové trati do Radlic je navržen v Radlické ulici v návaznosti
na konec stávající tramvajové trati (úvrať Laurová) až po křižovatku ulic Radlická a U Kostela, kde je
projektována nová tramvajová smyčka.
Životní prostředí v zájmovém území lze v současné době považovat za intenzivně antropogenně
ovlivněné, což je dáno vysokými intenzitami dopravy na stávající komunikační síti a vyšší hustotou
osídlení v městském prostředí. V okolí lokality se nenachází žádné zvláště chráněné území, prvek ÚSES
či významný krajinný prvek. V zájmovém území se nenalézá lesní půda.
V území nebyly zjištěny zvláště chráněnými druhy rostlin ani živočichů. Lokalita se vyznačuje
ochuzenou bylinnou vegetací spolu s řadou náletových i účelně vysazených dřevin a typickou městskou
faunou.
Většina ploch dotčených záměrem spadá do kategorie „ostatní plochy“ nebo „zastavěné plochy a
nádvoří“. Pouze dva pozemky dotčené záměrem spadají do kategorie zemědělského půdního fondu. Oba
pozemky jsou v současné době tvořeny zastavěnými plochami.
Zájmové území se nachází v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace - v památkově
chráněném území.
Hodnocená lokalita není klasifikována jako území archeologického zájmu ve smyslu § 22 odst. 2)
zákona č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V okolí však byly v minulosti učiněny archeologické
nálezy, a proto při realizaci tramvajové smyčky nelze vyloučit možnost archeologického nálezu. Cenné
podklady bude možné čerpat po jeho dokončení i z právě probíhajícího archeologického výzkumu
v souvislosti se stavbou objektu ČSOB probíhající v těsné blízkosti navržené tramvajové smyčky.
Stavba prodloužení tramvajové trati se podle platného územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy nalézá na následujících funkčních plochách: S4 (ostatní dopravně významné komunikace) sloužící
pro provoz automobilové a městské hromadné dopravy, SVO (území služeb a obchodu) s funkcí mj. i pro
stavby, zařízení a plochy pro provoz PID a OV (území všeobecně obytné) s funkcí mj. i pro pěší
komunikace. Na těchto plochách je záměr v souladu se závaznou částí územního plánu sídelního útvaru
hl.m. Prahy.
Plocha plánované tramvajové smyčky náleží podle platného územního plánu sídelního útvaru hl.
m. Prahy pod funkční plochy SMJ (smíšená městská jádra). Umístění smyčky si vyžádá změnu
územního plánu hl. m. Prahy. Změna je vedena pod číslem Z 1015/00 a je v současné době ve stádiu
projednávání. Předmětem navržené změny je konkrétní vymezení plochy pro tramvajovou smyčku
v rámci funkce DM – plocha pro zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob.
Z hlediska znečištění ovzduší lze konstatovat, že v zájmové území Radlické ulice není umístěná
žádná ze stanic AIM, která by monitorovala znečištění ovzduší. Je nutno se tedy omezit pouze na
konstatování, že významný podíl na stávajícím znečištění ovzduší má především stávající doprava v
Radlické ulici.
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Orientační informace o stávajícím stavu znečištění ovzduší je možné získat z měřících stanic
Mlynářka nebo Praha 5 – Smíchov. Tyto stanice zaznamenávají především znečištění ovzduší z dopravy a
charakterizují kvalitu ovzduší ve svém nejbližším okolí. Naměřené hodnoty koncentrací jednotlivých
sledovaných polutantů se tedy mohou poměrně významně lišit od hodnot podél Radlické ulice.
Stávající akustická situace v území je silně poznamenána dopravou na Radlické ulici. V počáteční
akustické situaci dochází k překračování hygienického limitu (pro provoz na veřejných komunikacích)
60, resp. 50 dB pro denní, resp. noční dobu u celé řady objektů situovaných v řešeném území.
Hladina podzemní vody se podle archivních sond pohybuje v rozmezí 4 – 6 m a neovlivní
tramvajové těleso. Zvýšenou mineralizaci podzemní vody především obsahy síranů je možné očekávat
díky ovlivnění podzemních vod paleozoickými horninami.
Závěr
Hodnocené vlivy záměru na ŽP mají lokální charakter, a to jak z hlediska zasaženého území, tak i
populace. Realizací záměru nedojde k zásadní změně poměrů v území, které by výrazně ovlivnily
míru jeho zatížení.
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ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A
HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo
a životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Sociální a ekonomické vlivy
Během výstavby prodloužení tramvajové trati včetně smyčky vznikne řada pracovních
příležitostí. Výstavba plánované komunikace bude vyžadovat zejména takové profese jako: stavební
dělníky, posádky a řidiče stavebních strojů a nákladních automobilů, techniky. Počet volných pracovních
míst bude záviset na dodavateli stavby, který bude určen ve výběrovém řízení.
Realizace záměru přispěje ke zvýšení kvality dopravní obsluhy zájmového území. Stávající
nevyhovující ukončení v podobě úvrati Laurová bude nahrazeno plnohodnotným zakončením smyčkou
umístěnou mezi budovou ČSOB a křižovatkou ulic Radlická – U Kostela.
Počet obyvatel ovlivněných účinky stavby
Počet obyvatel zasažených nepříznivými vlivy spojenými s provozem záměru je jedním
z důležitých údajů, který by měl být při hodnocení vlivů na zdraví a zdravotních rizik brán v úvahu.
K potenciálním vlivům výstavby a provozu záměru, které mohou negativně ovlivnit zdraví obyvatel, patří
především hluk.
Provoz záměru nepřináší z hlediska imisního zatížení žádný nový zdroj znečištění do území.
Hodnocení zdravotních rizika obyvatel nejbližší obytné zástavby v důsledku imisního příspěvku
posuzovaného záměru ve fázi provozu je bezpředmětné.
Pro hodnocení zatížení obyvatelstva nadměrným hlukem byl použit údaj o počtu objektů
zasažených nadměrným hlukem. Na základě výsledků Akustické studie byla identifikována stávající
obytná a ostatní chráněná zástavba, která může být i při realizaci navržených protihlukových opatření
(viz. akustická studie) zasažena nadměrným hlukem:
-

2 řadové rodinné domy v ulici Holubova (č.p. 2504/30, č.p. 2505/28),

-

7 činžovních domů o 3 – 4 NP v Radlické ulici (č.p. 2070/1, č.p. 186/110, č.p. 2244/108, č.p.
2368/106, č.p. 1932, č.p. 2730, č.p. 1876),

-

2 samostatné rodinné domy o 3 NP v ulici Nad Laurovou (č.p. 1180/3, č.p. 2853/5),

-

2 činžovní domy o 3 NP v ulici Na Loužku (č.p. 2338/4, č.p. 2859/2),

-

1 samostatný rodinný dům Na Loužku (č.p. 1880/8),

-

3 činžovní domy v ulici Štorkánova (č.p. 2804/6, 2803/8, 2802/10),

-

6 obytných domů o 2 NP v ulici Pechlátova (č.p. 45/1, č.p. 49/3, č.p. 102/12, č.p. 103/23, č.p.
96/19, č.p. 104/25),

-

1 činžovní dům o 5. NP v ulici Pechlátova (č.p. 2503/16),
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-

2 rodinné domy v Radlické ulici nad školou (č.p. 176 a č.p. 142),

-

základní škola Radlická o 3 NP.

Ve výhledovém roce 2010 (stav po realizaci záměru) dojde při porovnání s PAS ve výpočtových
bodech č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin akustického tlaku v rozmezí od -2 do +2 dB, což je změna
akustické situace měřením neprokazatelná. Tato nevýrazná změna je způsobena výrazným poklesem
intenzit silniční dopravy v souvislosti se zprovozněním Radlické magistrály a tím odvedením dopravy
z centra ( těžká nákladní doprava se sníží na polovinu) a současně přidáním dalšího zdroje hluku, jímž je
provoz tramvajové tratě.
Pouze ve výpočtových bodech č. 51 a 52, jež jsou umístěny na hranici pozemků zahrádkářské
kolonie U Kostela dojde v r. 2010 k nárůstu hodnot hladin akustického tlaku A v denní době o cca 4 dB.
Na akustické situaci ve výhledu r. 2010 se ve všech výpočtových bodech v denní i noční době
podílí zhruba stejnou mírou silniční i tramvajová doprava, pouze v místech zastávek, kde je uvažována
nízká rychlost tramvajové dopravy převládá hluk z dopravy silniční.
Závěrem je možné konstatovat, že provoz záměru se neprojeví prokazatelným zhoršením
žádného parametru kvality životního prostředí u žádného z obytných objektů v zájmovém území.

Narušení faktorů pohody
V souvislosti s výstavbou a provozem záměru může dojít k potenciálnímu ovlivnění především
těchto faktorů, které mají vliv na pohodu obyvatel:
•

zvýšení hladiny akustického tlaku,

•

dočasné změny v organizaci dopravy (pouze fáze výstavby).

První z výše uvedených faktorů je podrobněji rozebrány v samostatné kapitole D. I. 3.
Fáze výstavby
Období výstavby prodloužení tramvajové trati včetně nové smyčky (celkem cca 11 měsíců) bude
z hlediska faktoru pohody po přechodnou dobu zatěžující. Narušení faktoru pohody ve fázi výstavby je
možné očekávat především v souvislosti s dopravou materiálu na stavbu, odvozem zemin, hlukem ze
stavební činnosti a v souvislosti s dočasnými změnami v organizaci veřejné dopravy.
Z hlediska narušení faktoru pohody obyvatelstva za nejkritičtější etapy výstavby je možné označit
demoliční práce, přeložky a rušení inženýrských sítí, případně i zemní práce.
Vzhledem ke složitosti výstavby dojde k uzavírce Radlické ulice ve směru z centra pro stavbu.
Provoz v Radlické ve směru do centra narušen nebude. Charakter tohoto opatření je dočasný.
Mírné zvýšení znečištění ovzduší v důsledku realizace výstavby záměru bude kompenzováno
uzavírkou Radlické ulice ve směru z centra a s tím spojeným poklesem znečištění ovzduší v důsledku
úbytku automobilové dopravy.
V souvislosti s možným narušením faktorů pohody obyvatelstva je nezbytné požadovat
respektování následujících doporučení:
•

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

v dalších stupních projektové dokumentace specifikovat všechny komunikace, které budou
využívány v etapě výstavby a předpokládané objemy přepravovaných stavebních hmot na těchto
komunikacích, dodavatel stavby bude povinen přepravní trasu projednat s dotčenými orgány;

•

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

•

dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek.

Fáze provozu
Záměr nepředstavuje žádný nový zdroj znečištění ovzduší.
Pro ochranu obytných objektů před hlukem z pozemní dopravy byly navrženy jednak
protihlukové clony (PHC), jednak protihlukové úpravy na oknech.

Vlivy na zdraví obyvatel - Hluk
Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organizmu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační kapacity vůči
stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. V zemích EU a ostatních
vyspělých zemích představuje hluková zátěž prostředí velmi významný rizikový faktor, kterému je
vystaveno značné procento populace. Za dostatečně prokázané obecné nepříznivé zdravotní účinky hluku
je v současnosti považováno poškození sluchového aparátu v pracovním prostředí, vliv
na kardiovaskulární systém a nepříznivé ovlivnění spánku. Omezené důkazy jsou např. u vlivů
na imunitní a hormonální systém, vlivů na mentální zdraví.
Působení hluku v prostředí je ovšem nutné posuzovat například i z hlediska možnosti ztížené
komunikace řečí a zejména pak z hlediska obtěžování, pocitů nespokojenosti, rozmrzelosti a nepříznivého
ovlivnění pohody lidí.
WHO proto vychází při doporučení limitních hodnot hladin akustického tlaku A pro místa
mimopracovního pobytu lidí především ze současných poznatků o nepříznivém vlivu hluku
na komunikaci řečí, pocity nepohody a rozmrzelosti a rušení spánku v nočním období. Proto jsou i v naší
legislativě, konkrétně v nařízení vlády č. 88/2004 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací taxativně specifikovány limitní hladiny pro venkovní i vnitřní prostory a právě tyto limity jsou
hodnotami, při jejichž překračování by mohlo docházet k výše uvedeným vlivům na populaci. Je nutné si
uvědomit, že při stanovování rizika možného ovlivnění populace nadměrným hlukem, by bylo nutné
vycházet především z celkové dlouhodobé zátěže populace v průběhu dne, tzn. z její zátěže v pracovním i
mimo pracovním prostředí.
Souhrnně lze dle zmíněného dokumentu WHO současné poznatky o nepříznivých účincích hluku
na lidské zdraví a pohodu lidí stručně charakterizovat takto:
Poškození sluchového aparátu je dostatečně prokázáno u pracovní expozice hluku v závislosti na
výši ekvivalentní hladiny akustického tlaku A a doby trvání (v letech) expozice. Riziko sluchového
postižení však existuje i u hluku v mimopracovním prostředí při různých činnostech spojených s vyšší
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hlukovou zátěží. Z fyziologického hlediska jsou známkou poškození morfologické a funkční změny
sluchových buněk vnitřního ucha.
Epidemiologické studie prokázaly, že u více než 95 % exponované populace nedochází
k poškození sluchového aparátu ani při celoživotní expozici hluku v životním prostředí a aktivitách
ve volném čase do hodnoty 24 hodinové ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,24h = 70 dB. Nelze
však zcela vyloučit možnost, že by již při této úrovni hlukové expozice mohlo dojít k malému sluchové
poškození u citlivých skupin populace, jako jsou děti, nebo osoby současně exponované i vibracemi nebo
ototoxickými léky či chemikáliemi.
Zhoršení komunikace řečí v důsledku zvýšené hladiny akustického tlaku A u má řadu
prokázaných nepříznivých důsledků v oblasti chování a vztahů, vede k iritaci a pocitům nespokojenosti.
Může však vést i k překrývání důležitých signálů, jako je domovní zvonek, telefon, alarm. Nejvíce
citlivou skupinou jsou staří lidé, osoby se sluchovou ztrátou a zejména malé děti v období osvojování
řeči.
Pro dostatečné vnímání složitějších zpráv (cizí řeč, výuka, telefonická konverzace) by rozdíl mezi
hladinou pozadí a hladinou vnímané řeči měl být nejméně 15 dB.
Nepříznivé ovlivnění spánku se prokazatelně projevuje obtížemi při usínání, probouzením,
alterací délky a hloubky spánku, redukcí REM fáze spánku. Může docházet ke zvýšení krevního tlaku,
zrychlení srdečního pulsu, arytmiím, vasokonstrikci, změnám dýchání. Efekt narušeného spánku
se projevuje i následující den např. zhoršeným subjektivním hodnocením kvality spánku, rozmrzelostí,
zhoršenou náladou, snížením výkonu, bolestmi hlavy nebo zvýšenou únavností. Objektivně bylo
prokázáno i zvýšení spotřeby sedativ a léků na spaní. Senzitivní skupinou populace jsou starší lidé, osoby
pracující na směny, lidé s funkčními a mentálními poruchami, osoby s potížemi se spaním.
K narušení spánku vede jak ustálený, tak i proměnný hluk. Objektivní příznaky narušení spánku
při ustáleném hluku v interiéru se začínají objevovat od hladin akustického tlaku A LAeq = 30 dB.
Subjektivní kvalita spánku nebyla zhoršena při venkovním hluku pod ekvivalentní hladinou akustického
tlaku A pro noc 40 dB. Nálada a výkonnost následující den nebyla ovlivněna při hodnotách venkovních
hladin akustického tlaku A do 60 dB.
Podle doporučení WHO by noční ekvivalentní hladina akustického tlaku A neměla v okolí domů
přesáhnout 45 dB, přičemž se předpokládá pokles hladiny akustického tlaku A o 15 dB při přenosu
venkovního hluku do místnosti zčásti otevřeným oknem. Maximální hodnoty tohoto přeneseného hluku
by pak neměly uvnitř místností přesáhnout LAmax = 45 dB, resp. 60 dB venku, závisí ovšem i na počtu
jednotlivých hlukových událostí. Pro senzitivní osoby by pak tyto hodnoty hladin akustického tlaku měly
být ještě nižší.
Ovlivnění kardiovaskulárního systému a psychofyziologické účinky hluku byly prokázány
v řadě epidemiologických studií a laboratorních pokusů. Naznačují, že účinky hluku mohou být jak
přechodné v podobě zvýšení krevního tlaku, tepu a vasokonstrikce, tak i trvalé ve formě hypertenze
a ischemické choroby srdeční.
Nejnižší 24 hodinová ekvivalentní hladina akustického tlaku A s efektem na ICHS
v epidemiologických studiích byla 70 dB. Všeobecným závěrem je, že kardiovaskulární účinky jsou
spojeny s dlouhodobou expozicí o ekvivalentní hladině ak. tlaku A LAeq,24h v rozmezí 65 - 70 dB a více,
pokud jde o letecký nebo dopravní hluk. Avšak tato asociace je slabá a je poněkud silnější pro ICHS než
pro hypertenzi. Nicméně i toto malé riziko je potencionálně závažné vzhledem k velkému počtu takto
exponovaných osob.
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Pozorování dalších účinků hlukové expozice, jako jsou změny v hladině stresových hormonů,
změny imunitního systému nebo zvýšená motilita gastrointestinálního traktu nejsou dostatečně průkazná a
konzistentní k tomu, aby mohla sloužit k hodnocení zdravotních účinků hlukové zátěže.
Podobně nejsou jednoznačné ani výsledky studií zaměřených na vztah hlukové expozice
a projevů poruch duševního zdraví. Nepředpokládá se, že by hluk mohl být přímou příčinou duševních
nemocí, ale patrně se může podílet na zhoršení jejich symptomů nebo urychlit rozvoj latentních duševních
poruch. Souvislosti mezi hlukovou expozicí a účinky na duševní zdraví byly nalezeny u ukazatelů jako je
spotřeba léků, výskyt některých psychiatrických symptomů a hospitalizací.
Nepříznivé ovlivnění výkonnosti hlukem bylo zatím sledováno převážně v laboratorních
podmínkách u dobrovolníků. Zvláště citlivé na působení zvýšené hlučnosti je plnění úkolů spojených
s nároky na paměť, pozornost a komplikované analýzy. V reálných podmínkách byl v závislosti na hluku
prokázáno zhoršené osvojování čtení u dětí školního věku v okolí velkých letišť. Jiné studie ovlivnění
výkonu při mimopracovních činnostech nejsou k dispozici a nelze tudíž odvozovat limity nebo vztahy
expozice a účinku. Obtěžování hlukem vyvolává celou řadu negativních emočních stavů, mezi které patří
pocity rozmrzelosti, nespokojenosti a špatné nálady, deprese, anxiozita, pocity beznaděje nebo vyčerpání.
Při působení hluku zde však kromě fyzikálních vlastností hluku velmi záleží i na řadě
neakustických faktorů sociální, psychologické nebo ekonomické povahy. To vede k různým výsledkům
studií, které prokazují u stejných hladin akustického tlaku A různého původu rozdílný efekt u
exponované populace a naopak rozdílné výsledky při stejných zdrojích i hladinách akustického tlaku A
na různých lokalitách v různých zemích. Svoji úlohu zde tak hraje např. vztah ke zdroji hluku, pocit do
jaké míry jej člověk může ovlivňovat nebo zda pro něj má nějaký ekonomický význam. Kromě
negativních emocí je možné obtěžování hlukem hodnotit i podle nepřímých projevů, jako je zavírání
oken, nepoužívání balkónů, stěhování, stížnosti a petice.
Vysoké hladiny akustického tlaku A vedou i k nepříznivým projevům v sociálním chování,
mohou u predisponovaných jedinců zvyšovat agresivitu a redukují přátelské chování a ochotu k pomoci.
U všech typů dopravního hluku se procento osob se silnými negativními emocemi začíná zvyšovat při
působení hluku od ekvivalentní hladiny akustického tlaku A Ldn = 42 dB. Procento mírně nespokojených
osob roste od Ldn = 37 dB.
Dle vyjádření WHO je během dne jen málo lidí vážně obtěžováno při svých aktivitách
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A pod 55 dB, nebo mírně obtěžováno při LAeq pod 50 dB. Tam,
kde je to možné, a to zejména při novém rozvoji území, by proto měla být základní hladina akustického
tlaku A LAeq = 50 dB. Během večera a noci by hladina akustického tlaku měla být o 5 - 10 dB nižší, nežli
ve dne.
Vztah mezi hlučností a výskytem ukazatelů zdravotního stavu u obyvatel ČR je sledován v rámci
Systému monitorování zdravotního stavu obyvatel ve vztahu k životnímu prostředí. Výsledky potvrzují
úzkou závislost ukazatelů, jako je počet osob obtěžovaných venkovním hlukem, procento osob se
špatným spánkem a obtížným usínáním nebo osob používajících denně sedativa zejména na noční
ekvivalentní hladině akustického tlaku. Několikrát ověřená je zde i statisticky významná závislost mezi
noční LAeq a celkovou nemocností na civilizační choroby. Zpracované grafy v závěrečných zprávách
projektu umožňují predikovat zvýšení takto postižených osob v dané lokalitě v závislosti na zvýšení
hlučnosti.
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy nespecifického
účinku hluku na organizmus než primární působení na sluchový orgán. Jedná se zde o obecnou odpověď
organismu cestou centrální nervové soustavy, vegetativního systému a humorálního řízení řady funkcí
organizmu na nadměrnou hlukovou zátěž. Konečné projevy nacházíme v patologii kardiovaskulárního
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systému, dýchacího systému, centrálního nervového systému, v patologii imunitního systému apod. Dle
analýzy dostupných epidemiologických dat, které byly podrobeny kritické analýze (TNO, 1994) je možno
definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením
sluchového aparátu jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem. Kauzalita
vlivu expozice hlukové zátěže na sluchovou ztrátou je klasifikována dostatečným důkazem (TNO, 1994).
Vliv hluku na kardiovaskulární aparát studovala celá řada odborníků (Havránek, Cohen, Schulz,
Babisch, Manikowski, Šišma a další). Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno
definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením
kardiovaskulárního aparátu (výskyt hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně infarktu myokardu)
jako vztah potvrzený v epidemiologických studiích dostatečným důkazem.
Nepříznivé pocity na rušivý vliv hlukové expozice jako jsou vztek, nelibost, diskomfort,
nespokojenost, špatného se cítění jsou obvykle pocit'ovány při interferenci hlukové zátěže a aktuální
aktivity. Dle analýzy epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi
hlukovou expozicí v pracovním, eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti psychosociální
pohody, eventuelně zvýšené incidence psychiatrických onemocnění (je již méně těsný a lze jej
klasifikovat jako omezený důkaz).
Působení hluku na usínání a kvalitu i délku spánku patří k nejzávažnějším systémovým účinkům.
Spánek je považován za aktivní zotavovací proces, spánek má význam pro obnovu pracovní schopnosti,
zejména ústřední nervové soustavy a je pro organizmus naprostou nutností. Tato oblast byla opět
studována celou řadou specialistů (Havránek, Šišma, Griefahn, Martiník). Dle analýzy publikovaných
epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno definovat kauzální vztah mezi hlukovou expozicí v
pracovním eventuelně životním prostředí a postižením v oblasti ovlivnění spánku a jeho kvality (buzení,
hloubka spánku, subjektivní kvalita spánku) který je charakterizován jako dostatečný důkaz. Vliv hluku
na imunitní a hormonální systém je klasifikován omezenými důkazy.
Dle analýzy publikovaných epidemiologických dat (TNO, 1994) je možno charakterizovat
kauzalitu vztahu mezi hlukovou expozicí v pracovním eventuelně životním prostředí a postižením plodu
(nižší porodní váha) omezeným důkazem, výskyt v rozených vývojových vad nedostatečným důkazem.
Na základě požadavku holandské vlády byla TNO Institute of Preventive Health Care v Leidenu
(Netherland) provedena kritická analýza doposud publikovaných epidemiologických studií zabývajících
se hodnocením vztahu expozice hluku a zdravotních projevů. V této souhrnné zprávě je definován vztah
dávky a účinku. Vztah dávky a účinku je odvozen pro postižení různých orgánových systémů při různých,
ale přesně definovaných hlukových expozicích v životním i v pracovním prostředí.
Tab. č. 24 Hodnoty hladin akustického tlaku A, pod kterými u průměrné populace nebyly
pozorovány nepříznivé zdravotní projevy (epidemiologické studie - TNO, 1994)
Nepříznivý zdravotní projev

Typ prostředí
zatížené hlukem

Projev nebyl pozorován pod hodnotou
Parametr

ŽP

LAeq 24 h

ŽP – plod

LAeq

ŽP + sil. doprava

Měřená hodnota

Místo

70 dB

Interier

méně 85 dB

Interier

LAeq 6 – 22 h

70 dB

Exterier

ŽP + let. doprava

LAeq 6 – 22 h

70 dB

Exterier

ŽP + sil. doprava

LAeq 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exterier

ŽP + let. doprava

LAeq 6 – 22 h

65 – 70 dB

Exterier

Porodní váha

ŽP + sil. doprava

Ldn

62 dB

Rozmrzelost

ŽP

Ldn

42 dB

Sluchová ztráta
Hypertenze
ICHS
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Projev nebyl pozorován pod hodnotou
Ovlivnění spánku – subjektivní kvalita

ŽP doba spánku

LAeq noc

40 dB

Exterier

Ovlivnění spánku – nálada následující den

ŽP doba spánku

LAeq noc

méně 60 dB

Exterier

Ovlivnění spánku – výkonnost následující den ŽP doba spánku

LAeq noc

méně 60 dB

Exterier

Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku, a to pro
stanovení nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A. Nejvýše přípustné hladiny akustického tlaku A
v životním prostředí vychází z jednotné strategie. Tento přístup je založen na neškodnosti působící noxy
(hluku).
Hygienický limit by měl být takový; aby ani po celoživotní expozici nezpůsobila škodlivina
poškození zdraví nebo ovlivnění důležité funkce. Na tomto principu jsou založeny i hygienické normativy
nejvýše přípustných hladin akustického tlaku A v pracovním i životním prostředí, které jsou obsažené
v nařízení vlády č. 88/2004 Sb. Výše uvedené normy jsou ve shodě se zahraničními limity. Nutno však
zdůraznit, že i při dodržení hladin akustického tlaku A, které jsou požadovány nařízením vlády č. 88/2004
Sb. nebude zajištěna plná ochrana citlivých osob tj. minimálně 3 - 5 % po zdravotní stránce a asi u 15 %
osob nezabráníme vzniku pocitu rozmrzelosti z hluku. Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 60 dB
ve dne a 50 dB v noci představuje krajní meze pro obytné prostředí sídelních útvarů z hlediska
zdravotního.
Hodnocení expozice a charakterizace rizika
Výsledky akustické situace v území reprezentují nejexponovanější objekty ve vztahu k bodovým
a liniovým zdrojům.
Součástí studie je hodnocení stávající a výhledové akustické situace. Výstupem jsou pak denní
a noční ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro jednotlivé výpočtové body.
Jako první je posouzen stávající stav v roce 2005, kdy je hodnocena hluková zátěž stávající
zástavby z dopravy po přilehlé Radlické ulici. Výpočet hladin hluku je proveden pro 52 kontrolních
výpočtových bodů, zohledňujících okolní obytnou a ostatní chráněnou zástavbu.
Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých bodech se v denní době v roce 2005
pohybují v rozmezí 47,2 – 74,6 dB, přičemž u výpočtových bodů č. 1 - 5, 9 - 14, 18, 19, 22 - 25, 27, 32,
37 - 42, 48 - 50 je překročena hodnota 60 dB.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době se v roce 2005 pohybují zhruba v rozmezí
40,8 – 68,1 dB, přičemž u většiny výpočtových bodů je překročena hodnota 50 dB.
Výpočet pro výhledový rok 2010 modeluje předpokládanou hlukovou expozici stávající i nově
navrhované obytné a ostatní chráněné zástavby v území při provozu prodloužené tramvajové trati do
Radlic.
Ve výhledovém roce 2010 dojde dle akustické studie oproti roku 2005 ve výpočtových bodech
č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin akustického tlaku v rozmezí od -2 do +2 dB. Tato změna je způsobena
výrazným poklesem intenzit silniční dopravy v souvislosti se zprovozněním Radlické magistrály a tím
odvedením dopravy z centra (těžká nákladní doprava se sníží na polovinu) a současně přidáním dalšího
zdroje hluku, jímž je provoz tramvajové tratě. Takováto změna akustické situace je měřením
neprokazatelná.
Pouze ve výpočtových bodech č. 51 a 52 (na hranici pozemků zahrádkářské kolonie U Kostela)
dojde v r. 2010 k nárůstu hodnot hladin akustického tlaku A v denní době o cca 4 dB.
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Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku v jednotlivých bodech se v denní době v roce 2010
pohybují v rozmezí 46,8 – 73,0 dB, přičemž u výpočtových bodů č. 1 - 5, 9 - 14, 17 - 19, 22 - 25, 27, 28,
31, 32, 37, 38 - 44, 47 - 50 je překročena hodnota 60 dB.
Ekvivalentní hladiny akustického tlaku v noční době se v roce 2010 pohybují v rozmezí 40,8 –
69,1 dB, přičemž u výpočtových bodů č. 1 – 6, 8 – 28, 30 – 36, 40 – 51 je překročena hodnota 50 dB.
Pro ochranu obytných objektů před hlukem z pozemní dopravy byly navrženy jednak
protihlukové clony (PHC), jednak protihlukové úpravy na oknech.

Při kvalitativní charakteristice zdravotních účinků hlukové zátěže na obyvatele obytných domů
v okolí plánované stavby je možné vycházet z tabulky č. 25, ve které jsou vybarvením znázorněny
prahové hodnoty hlukové expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí, které se
dnes považují za dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou
citlivostí vůči účinkům hluku.
Tab. č. 25 Nepříznivé účinky hlukové zátěže: porovnání na základě vypočtených hodnot
hladin akustického tlaku u hodnocených výpočtových bodů (viz. tab. 5 v Akustické studii)
Nepříznivý účinek

40-45 dB 45-50 dB 50-55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB > 70 dB

Kardiovaskulární účinky
Zhoršená komunikace řečí
Pocit obtěžování hlukem
Denní doba – počet zasažených míst dle výpočtových bodů
Rok 2005 (současný stav)

2

7

26

20

10

6

Rok 2010 – bez realizace PHC

2

4

28

19

14

4

Rok 2010 – s realizací PHC 4 m

2

9

23

19

14

4

Noční doba - počet zasažených míst dle výpočtových bodů
Rok 2005 (současný stav)

2

17

25

13

7

4

Rok 2010 – bez realizace PHC

2

9

32

12

9

4

Rok 2010 – s realizací PHC 4m

4

21

27

5

7

4

Z tabulky je ve vztahu k výše popsaným výsledkům akustické studie zřejmé, že obyvatelé
současné obytné zástavby v zájmové lokalitě jsou již v současném roce 2005 vystaveni úrovni hlukové
zátěže, která má nepříznivé účinky.
Z uvedeného orientačního srovnání vývoje akustické zátěže v území u výpočtových bodů
vyplývá, že v porovnání se stávajícím stavem nedojde ve výhledovém roce 2010 (při realizaci záměru bez
PHO) z hlediska zdravotního stavu k zásadní změně akustické situace u vybraných výpočtových bodů.
Na objektech, kde nejsou splněny limitní hladiny ve venkovním prostoru je třeba se zaměřit
na ochranu vnitřních prostor.
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Vlivy na zdraví - ovzduší
Určení nebezpečnosti, vztah dávky a účinku
Imisní zatížení obyvatelstva škodlivinami produkovanými ve fázi výstavby záměru je pouze
přechodného charakteru. Dočasně dosahované příspěvky k imisní zátěži z hlediska hodinového
aritmetického průměru NO2 a 24 hodinového aritmetického průměru PM10 by neměly znamenat
významnější ovlivnění zdravotního stavu obyvatel nejbližší obytné zástavby.
Záměr ve fázi provozu nepředstavuje žádný nový zdroj emisí. Nepříznivé účinky z imisního
zatížení obyvatelstva z provozu záměru nevzniknou.

2. Vlivy na ovzduší a klima
Fáze výstavby
V období výstavby bude zdrojem plošného znečištění ovzduší plocha staveniště. Jedná se
především o vznik prašnosti při demolicích stávající vozovky a chodníků či o prašnost při zemních
pracích.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby bude na dotčených komunikacích
obslužná nákladní automobilová doprava související se stavbou. Předpokládá se průjezd max. cca 50
nákladních vozidel Tatra za směnu (tj. 12 hod).
Dalším zdrojem emisí bude staveništní doprava a provoz mechanizace na staveništi. Tyto zdroje
lze označit za nahodilé a krátkodobě působící.
Vzhledem k nízkým počtům nasazené mechanizace, předpokládané intenzitě obslužné staveništní
dopravy (max. 50 TNA/směnu) a celkové délce výstavby (11 měsíců) nebyla pro fázi výstavby počítána
rozptylová studie.
Nárůst intenzit dopravy v souvislosti s realizovanou stavbou bude kompenzován uzavírkou
Radlické ulice ve směru z centra a s tím souvisejícím poklesem intenzit automobilové dopravy. Při
předpokladu, že ve směru z centra tvoří automobilová doprava cca 1/3 celkové intenzity dopravy na
Radlické ulici, dojde plánovanou uzavírkou k poklesu dopravy o cca 10 000 všech vozidel/ 700 pomalých
vozidel a 200 těžkých nákladních vozidel za 24 hodin.
Případné emise plynných látek z mobilních zdrojů souvisejících se stavbou lze tedy označit za
málo významné.
V souvislosti s realizovanou stavbou je možné očekávat zvýšené koncentrace PM10 především
v průběhu zemních prací. Za nepříznivých klimatických podmínek bude nutné zabezpečit zkrápění
komunikací a čištění vozovek, zejména při převozech zemin a manipulaci s nimi.
Dle „Modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy – aktualizace 2004“ ATEM
se průměrné roční koncentrace PM10 v okolí Radlické ulice pro rok 2004 v úseku Křížová - Na Laurové
pohybují v rozmezí 32 - 42 µg/m3 a v úseku Na Laurové - stanice metra Radlická v rozmezí 30 - 32
µg/m3. Uvedené hodnoty jsou pod hranicí stanoveného imisního limitu pro rok 2004 (41,6 µg/m3).
Neočekáváme, že by příspěvky výstavby záměru k ročním koncentracím PM10 výrazně zvýšily
koncentrace v daném území.
Pro hodnocení vlivu staveništních prací na okolí se používají 24 hodinové koncentrace PM10, pro
které však nejsou pro porovnání k dispozici údaje o stávajícím pozadí.
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Fáze provozu
Hodnocený investiční záměr nepředstavuje v etapě provozu žádný bodový, liniový ani plošný
zdroj znečišťování ovzduší. V důsledku realizace záměru nedojde ke zhoršení imisní situace ovzduší.

3. Vlivy na akustickou situaci
K emisi hluku bude docházet jak v průběhu výstavby tramvajové trati v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních a demoličních prací, tak v důsledku pohybu tramvajových
souprav po trati ve fázi provozu.
Limity nejvýše přípustných hodnot hladiny akustického tlaku A
Z dikce novely nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb.,
vyplývají následující nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve
vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů:
•

Nejvýše přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru
nejbližších obytných objektů pro maximální 14-ti hodinovou pracovní dobu:
LAeq,s = 60 dB ve dne v době 700 – 2100 hod

•

Limity nejvýše přípustných hodnot hluku ve venkovním prostoru z obslužné dopravy staveniště
na veřejných komunikacích:
LAeqT = 65 dB

Z dikce novely nařízení vlády č. 88/2004 Sb. vyplývají následující limity nejvýše přípustných
hodnot hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru ve vzdálenosti 2 m před fasádou obytných a
ostatních chráněných objektů a v prostoru, který je využíván k rekreaci, sportu, léčení, zájmové a jiné
činnosti:
•

Limity nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru staveb
Hluk z provozu dopravy na hlavních pozemních komunikacích:
LAeq,p = 60 dB ve dne

•

LAeqpT = 50 dB v noci
Limity nejvýše přípustných hodnot hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb
Hluk z provozu dopravy na hlavních pozemních komunikacích:
obytné místnosti

LAeq,p = 45 dB ve dne
LAeqpT = 35 dB v noci
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Fáze výstavby
Pro posouzení vlivů hluku z výstavby posuzovaného záměru na okolní prostředí byla
zpracována Akustická studie (Hluk z výstavby), která tvoří samostatnou přílohu č. 1 tohoto oznámení.
Z hlediska posuzování vlivu stavebních prací na akustickou situaci v okolí tvoří zájmové území
nejbližší zástavba, která přímo navazuje na prostor budoucího staveniště a u níž předpokládáme možné
ovlivnění.
V případě realizace projektu prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky začíná
zájmové území v úseku před km 0,0 ( tj. před dnešní otočkou tramvajové linky č.6) a končí v oblasti nově
plánované tramvajové smyčky v blízkosti stanice metra Radlická. Do zájmového území je též nutno
zahrnout obytnou zástavbu nacházející se v blízkosti dopravních tras, po kterých bude probíhat dopravní
obsluha staveniště, tj. trasa odvozu vytěžených materiálů a trasa zajištění dodávky stavebního materiálu
na staveniště.
Nejbližšími chráněnými objekty, potenciálně ovlivněnými hlukem z výstavby a hlukem
z obslužné dopravy staveniště jsou v oblasti dnešní otočky tramvajové linky č.6 činžovní domy o výšce 4
– 5 pater, dále zástavba rodinných domů v ulicích Nad Laurovou a Na Loužku a řada obytných objektů o
výšce 2 - 4 patra v ulicích Holubova a Pechlátova. Ovlivněna bude rovněž základní škola Radlická a dva
chráněné objekty vpravo nad komunikací Radlická, nad stávající opěrnou zdí. Ovlivněny budou i objekty
komerčního charakteru situované u komunikace Radlická.
Stavba bude realizována v pěti fázích (viz. kap. B. II. 6 oznámení) v dlouhodobých a
krátkodobých záborech staveniště v Radlické ulici v úseku mezi kolejovým trojúhelníkem (situovaným
mezi ulicemi Na Laurové a Braunovou ulicí) a ulici U kostela v Praze 5.

Postup výpočtu a výsledky
Předpokladem pro vstupní výpočtové hodnoty byly akustické parametry jednotlivé mechanizace
uvedené v tabulce č. 7 v kapitole B. III. 4 Hluk. Dále bylo ve výpočtu uvažováno s maximální celkovou
12-ti hodinovou dobou hlučných operací v intervalu 7 – 19 h. Uvedené vstupní hodnoty z tabulky č. 7
byly přepočteny na celkovou pracovní dobu při uvažování konkrétní doby činnosti jednotlivé
mechanizace. Takto vypočtené hodnoty představují emitovanou akustickou hladinu do okolí staveniště.
Jednotlivé fáze výstavby novostavby tramvajové trati jsou podrobně popsány v kapitole B. I. 6
Organizace výstavby.
Vzhledem k rozsahu výpočtů a přehlednosti oznámení nejsou vypočtené hodnoty
ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve výpočtových bodech zájmového území z obslužné
dopravy staveniště a ze stavební činnosti v oznámení prezentovány. Veškeré výpočty jsou
součástí samostatné Akustické studie – Hluk z výstavby (příloha č. 1 oznámení).
Závěr
Při provádění stavebních prací by mohlo dojít k případnému krátkodobému překročení limitních
hladin akustického tlaku, a to zejména u chráněných objektů situovaných přímo u komunikace Radlická
(činžovní domy před křižovatkou Nad Laurovou). Vzhledem k liniovému charakteru výstavby by toto
překročení bylo velmi krátkodobé, řádově v počtu 2 – 3 dny pro každou jednotlivou etapu stavebních
prací.
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Hlučné stavební práce provádět v pracovní dny v době od 8 do 17 hod tak, aby se minimalizovaly
negativní vlivy na pohodu obyvatel.

Fáze provozu
Pro posouzení vlivů hluku z provozu posuzovaného záměru na okolní prostředí byla
zpracována Akustická studie (Hluk z dopravy), která tvoří samostatnou přílohu č. 1 tohoto oznámení.
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A z dopravy ve vzdálenosti 2 m od oken
nejbližší chráněné zástavby a na hranicích pozemků chráněných objektů byl proveden pomocí programu
HLUK+, verze 6.68.
Modely akustických situací zájmového území byly vytvořeny pro stávající stav a výhledový rok
2010 s použitím výpočtového programu HLUK+ pásma, verze 6.68 v následujících modelech:
•

Počáteční akustická situace – stav ve výpočtovém roce 2005 v okolí hodnoceného úseku
Radlické ulice

•

Výhledový stav v roce 2010 – stav ve výhledovém roce 2010 po výstavbě prodloužení
tramvajové tratě a rekonstrukci vozovky komunikace Radlická

Popis výpočtových bodů je v uveden tabulce č. 26. Umístění výpočtových bodů pro dva
posuzované stavy je znázorněno na obr. č. 2 v přiložené Akustické studii.
Tab. č. 26 Popis výpočtových bodů
Označení
bodu

Popis výpočtového bodu

1

J fasáda obytného domu Radlická č. 2244 ve výši 2. NP a 4.NP posuzovaného objektu (poslední tj. 5.NP objektu je
ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

2

Z fasáda obytného domu Radlická č. 2244 ve výši 2. NP a 4.NP posuzovaného objektu (poslední tj. 5.NP objektu
je ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

3

J fasáda obytného domu Radlická č. o. 110 ve výši 2. NP a 4.NP posuzovaného objektu poslední tj. 5.NP objektu
je ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

4

Z fasáda obytného domu Radlická č. o. 110 ve výši 2. NP a 4.NP posuzovaného objektu (poslední tj. 5.NP objektu
je ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

5

Z fasáda obytného domu K Vodojemu č. 186/2 ve výši 2. NP a 4. NP posuzovaného objektu (poslední tj. 5.NP
objektu je ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

6

Z fasáda obytného domu K Vodojemu č. 186/2 ve výši 2. NP a 4. NP posuzovaného objektu (poslední tj. 5.NP
objektu je ustupující, proto méně zatížené hlukem z dopravy)

7

Z fasáda obytného domu K Vodojemu č. 2382/4 ve výši 1. NP a 5. NP posuzovaného objektu

8

V fasáda obytného domu K Vodojemu č. 2729/1a ve výši 1. NP a 5. NP posuzovaného objektu

9

V fasáda obytného domu K Vodojemu č. 2070/1 ve výši 2. NP a 4. NP posuzovaného objektu (v 1.NP je restaurace)

10

J fasáda obytného domu K Vodojemu č. 2070/1 ve výši 2. NP a 4. NP posuzovaného objektu, směrem do ulice
Radlická (v 1.NP je restaurace)

11

S fasáda obytného domu Radlická č. 1932/55 ve výši 1. NP a posledního NP posuzovaného objektu

12

S fasáda řadového RD Holubova 2515/8 ve výši 1. NP a 2. NP posuzovaného objektu

13

S fasáda řadového RD Holubova 2511/16 ve výši 1. NP a 2. NP posuzovaného objektu

14

S fasáda řadového RD Holubova 2505/28 ve výši 1. NP a 2.NP posuzovaného objektu

15

S fasáda samostatného RD Holubova 2527/1 ve výši 1. NP a 2.NP posuzovaného objektu

16

S fasáda samostatného RD Holubova 2524/7 ve výši 1. NP a 2.NP posuzovaného objektu

17

S fasáda samostatného RD Holubova 2520/15 ve výši 1. NP a 2.NP posuzovaného objektu

18

S fasáda obytného domu Pechlátova 45/1 ve výši 2. NP a 4.NP (podkroví) posuzovaného objektu

19

S fasáda obytného domu Pechlátova 46/5 ve výši 2. NP posuzovaného objektu

20

S fasáda obytného domu Pechlátova 111/9 ve výši 2. NP a 3.NP posuzovaného objektu

21

S fasáda obytného domu Pechlátova 93/17 ve výši 3.NP posuzovaného objektu
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Popis výpočtového bodu

22

S fasáda obytného domu Pechlátova 96/19 ve výši 2.NP posuzovaného objektu

23

S fasáda obytného domu Pechlátova 104/25 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

24

Z fasáda obytného domu Pechlátova 2503/16 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

25

S fasáda obytného domu Pechlátova 2503/16 ve výši 5.NP posuzovaného objektu

26

Z fasáda obytného domu K Vodojemu č. 201/3 ve výši 5. NP posuzovaného objektu

27

J fasáda RD Nad Laurovou 1180/3 ve výši 2.NP NP posuzovaného objektu

28

V fasáda RD Nad Laurovou 1180/3 ve výši 2.NP NP posuzovaného objektu

29

J fasáda RD Nad Laurovou 2832/7 ve výši 2.NP NP posuzovaného objektu

30

J fasáda RD Na Loužku 1880/8 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

31

J fasáda obytného domu Na Loužku 2859/2 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

32

Z fasáda obytného domu Na Loužku 2859/2 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

33

J fasáda obytného domu Štorkánova 2804/6 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

34

J fasáda obytného domu Štorkánova 2803/8 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

35

J fasáda obytného domu Štorkánova 2802/10 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

36

Z fasáda obytného domu Štorkánova 2802/10 ve výši 3.NP posuzovaného objektu

37

V fasáda objektu Radlické školy č.p. 115/140 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

38

J fasáda objektu Radlické školy č.p. 115/140 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

39

Z fasáda objektu Radlické školy č.p. 115/140 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

40

V fasáda RD Radlická č.p. 176,142 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

41

J fasáda RD Radlická č.p. 176,142 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

42

J fasáda RD Radlická č.p. 176,142 ve výši 1.NP posuzovaného objektu

43

bod na hranici pozemku obytného domu Na Loužku 2859/2 3 m nad přilehlým terénem

44

bod na hranici pozemku obytného domu Na Loužku 2338/2 3 m nad přilehlým terénem

45

bod na hranici pozemku RD Na Loužku 1880/8 3 m nad přilehlým terénem

46

bod na hranici pozemku RD Nad Laurovou 2832/7 3 m nad přilehlým terénem

47

bod na hranici pozemku RD Nad Laurovou 1180/3 3 m nad přilehlým terénem

48

bod na hranici pozemku řadového RD Holubova 2510/18 3 m nad přilehlým terénem

49

bod na hranici pozemku řadového RD Holubova 2507/24 3 m nad přilehlým terénem

50

bod na hranici pozemku řadového RD Holubova 2505/28 3 m nad přilehlým terénem

51

bod na hranici pozemků zahrádkářské kolonie, ulice U Kostela 3 m nad přilehlým terénem

52

bod na hranici pozemků zahrádkářské kolonie, ulice U Kostela 3 m nad přilehlým terénem

Výsledky výpočtů
Vzhledem k rozsahu výpočtů a přehlednosti oznámení nejsou vypočtené hodnoty ekvivalentních
hladin akustického tlaku A ve výpočtových bodech zájmového území pro stávající stav a výhledový rok
2010 v oznámení prezentovány. Veškeré výpočty jsou součástí samostatné Akustické studie.
Přesnost výsledků výpočtových modelů je ± 2 dB.

Hodnocení
•

Počáteční akustická situace - rok 2005
Hodnocení počáteční akustické situace je předmětem předcházející kapitoly C. II. 11.
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Situace ve výhledovém roce 2010 po dokončení výstavby tramvajové tratě

Pro výhledový rok 2010 byly použity intenzity automobilové dopravy poskytnuté ÚDI uvažující
se stavem komunikační sítě dle Územního plánu hl. m. Prahy ( tj. bylo uvažováno s provozem Radlické
radiály).
Ve výhledu r. 2010 dojde ve výpočtových bodech č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin akustického
tlaku při porovnání s rokem 2005 v rozmezí od -2 do +2 dB. Takováto změna akustické situace je
měřením neprokazatelná. Tato nevýrazná změna je způsobena výrazným poklesem intenzit silniční
dopravy v souvislosti se zprovozněním Radlické magistrály a tím odvedením dopravy z centra (těžká
nákladní doprava se sníží na polovinu) a současně přidáním dalšího zdroje hluku, jímž je provoz
tramvajové tratě.
Pouze ve výpočtových bodech č. 51 a 52, jež jsou umístěny na hranici pozemků zahrádkářské
kolonie U Kostela dojde v r. 2010 k nárůstu hodnot hladin akustického tlaku A v denní době o cca 4 dB.
Na akustické situaci ve výhledu r. 2010 se ve všech výpočtových bodech v denní i noční době
podílí zhruba stejnou mírou silniční i tramvajová doprava, pouze v místech zastávek, kde je uvažována
nízká rychlost tramvajové dopravy převládá hluk z dopravy silniční.
Hodnocení vypočtených hladin akustického tlaku A zůstává proto ve všech výpočtových bodech
stejné jako pro stav r. 2005.
Návrh protihlukových opatření
Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z dopravy přesahují ve velké většině jak pro
stávající tak pro výhledový stav hygienické limity, a proto jsou v Akustické studii navržena konkrétní
protihluková opatření. Jsou to jednak protihlukové clony, jednak individuální PHO na oknech
ovlivněných objektů.
V tabulce č. 6 v Akustické studii jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
A z dopravy po návrhu protihlukových clon. Vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A
z dopravy jsou vypočteny pro dvě varianty navržených výšek protihlukových clon.
V prvním případě jsou navrženy výšky clon s ohledem na max. účinnost ochrany před hlukem –
tj. optimalizované clony, v druhém případě jsou v jednotlivých výpočtových bodech vypočítány
ekvivalentních hladiny akustického tlaku A z dopravy pro max. uvažovanou výšku PHC 4 m nad
přilehlým terénem. V tabulce č. 6 jsou také porovnány účinky jednotlivých clon.
Obytné objekty v ulicích Nad Laurovou a Na Loužku a západní průčelí objektů v ulici
K Vodojemu
Z tabulky č. 6 v Akustické studii vyplývá že ani optimalizovaná clona proměnné výšky 4 – 7 m
nad terénem (s výškou převážně 7 m nad terénem) nedokáže dostatečně ochránit objekty v ulicích Nad
Laurovou a Na Loužku (výpočtové body č. 27 – 36) tak, aby ve všech výpočtových bodech byly splněny
hygienické limity pro noční dobu. Toto je dáno morfologií terénu a půdorysným situováním clony.
Z tabulky č. 6 dále vyplývá, že posuzovaná PHC výšky 4 m nad terénem nepřináší ochraně výše
uvedených objektů, ani pozemkům těchto objektů (výpočtové body č. 43 – 46), téměř žádný efekt.
Ochranu před hlukem by tato posuzovaná clona přinesla pouze pro západní průčelí objektů v ulici
K Vodojemu č. 2070/1, 2729/1a a 201/3. V případě ochrany objektů v ulici K Vodojemu by PHC mohla
být vedena pouze od schodiště u objektu č. 2070 v délce cca 120 m směrem na západ.
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Řadové RD a samostatné RD v ulicích Pechlátova a Holubova
Z tabulky č. 6 vyplývá, že optimalizovaná clona proměnné výšky 4 – 7 m nad terénem (s výškou
převážně 7 m nad terénem) dokáže ochránit objekty v ulicích Pechlátova a Holubova (výpočtové body č.
12 – 18) tak, aby ve všech výpočtových bodech byly splněny hygienické limity pro noční dobu.
Z tabulky č. 6 vyplývá že i clona konstantní výšky 4m nad terénem dokáže ochránit objekty
v ulicích Pechlátova a Holubova, s výjimkou dvou koncových objektů( řadových RD) v Holubově ulici.
Clona proměnné výšky 4 – 7 m nad terénem přináší vůči cloně výšky 4m nad terénem efekt 3dB.
Tento efekt je výrazný pouze ve výpočtovém bodě č. 14, kde nižší výška clony znamená překročení
hygienických limitů.
Doporučená protihluková opatření
Tab. č. 27 Souhrn navržených opatření
Orientačně
staničení v
km

Výška
Stra
na

Popis objektů

Možnosti PHO

PHC nad
niveletou

Poznámka

terénu
Obytný objekt č.p. 2244/108

IPHO

Obytný objekt č.p.2368/106

IPHO

Obytný objekt č.o.110

IPHO

Tyto objekty jsou v těsné blízkosti ul.

P
Obytný objekt K Vodojemu č.o.
2
0,000-0,100

Obytný objekt K Vodojemu č.o.
1
L

Obytný objekt č.p. 1932/55

Radlická
IPHO

IPHO

IPHO
Komerční objet č.61 je využíván pouze

L

Komerční objekt č.p. 1170/61,
ul. Na Laurově č.1017/5

z části jako administrativa. V dolní části je

-

v současné době nevyužívaná obchodní
plocha.

P

P

0,100-0,391

Obytný objekt č.p. 2071/112

IPHO

Obytné objekty v ulici Nad

PHC v km

4 m nad

PHC musí být pohltivá ve směru ke

Laurovou a Na Loužku.

0,143-0,260

terénem

komunikaci.

Řada obytných objektů v ulici

PHC v km

4 m nad

Holubova

0,112 – 0,387

terénem

Řada obytných objektů v ulici

PHC v km

4 m nad

Pechlátova (45/1;49/3;46/5)

0,112 – 0,387

terénem

L
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Výška
Stra
na

Popis objektů

Možnosti PHO

PHC nad
niveletou

Poznámka

terénu

P

Obytné objekty v ulici na
Loužku
Komerční objekt 2483/138

0,391-0,470

-

-

Dtto jako v předchozím úseku.

-

Komerční objekty 2488/97;
L

-

-

Lze doporučit výměnu oken.

č.o. 99; 2486/103
P

Objekt školy č.p. 115/140

IPHO

L

Obytný objekt Pechlátova č. 16

IPHO

0,470-0,615
PHC vzhledem k jejímu umístění na hranici
P

Obytné objekty č.p. 119 a 176

IPHO

pozemku, tzn. na vrchu opěrné stěny není
technicky reálné.

Objekty s IPHO – individuální protihluková ochrana – předpokládá se úprava, resp. výměna
stávajících oken při zajištění potřebného větrání ve smyslu § 12, nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
PHC je předpokládána vlevo za chodníkem s patřičnými překryvy v případě komunikačních
odbočení z chodníků. Výška 4 m nad přilehlým terénem a ve směru do komunikace pohltivá.
Vytypované objekty budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace prověřením
stavebně akustických vlastností těchto oken a následnou úpravou, resp. výměnou okenních prvků.
Shrnutí akustické situace: PAS + výhledový stav 2010 (stav dle ÚP)
Na základě provedených výpočtů v zájmovém území a vyhodnocení uvedených v akustické studii
konstatujeme:
-

Na stavu akustické situace ve venkovním prostoru v denní i noční době se ve výhledu pro rok
2010 bude podílet stejnou mírou silniční i tramvajová doprava.

-

Ve výhledu r. 2010 dojde ve výpočtových bodech č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin
akustického tlaku A v rozmezí od -2 do +2 dB oproti současnému stavu. Nový zdroj
hluku – tramvajová doprava - bude vedena v ose komunikace. Současně dojde ve výhledu
r.2010 k významnému snížení intenzity automobilového provozu na komunikaci Radlická
v souvislosti s realizací Radlické radiály.

-

Pro ochranu venkovního prostoru chráněných objektů byly navrženy protihlukové
clony. Jedna vlevo ve směru staničení, druhá vpravo ve směru staničení.

-

Z vypočtených hodnot hladin akustického tlaku A před chráněnými objekty je patrné, že
clona situovaná napravo ve směru staničení by ani v optimalizované podobě proměnné výšky
4 – 7 m nad terénem (s výškou převážně 6 – 7 m nad terénem) nepřinesla odpovídající
akustický efekt, tj. nezajistila by u všech ovlivněných objektů v ulicích Nad Laurovou a Na
Loužku splnění hygienických limitů v denní i noční době. V provedení o konstantní výšce 4m
nad terénem by tato clona neměla žádný vliv na akustickou situaci ve venkovním chráněném
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prostoru těchto staveb. Limitní hodnoty jsou u některých výše uvedených objektů překročeny
ve výhledu o 0,1 – 3 dB v noční době. A technicky již nelze zajistit splnění limitních hladin.

•

-

Výraznější ochranu před hlukem tato clona konstantní výšky přinesla pro západní průčelí
objektů v ulici K Vodojemu č. 2070/1, 2729/1a a 201/3 a proto doporučujeme protihlukovou
clonu konstantní výšky 4 m nad přilehlým terénem vedenou pouze od schodiště u
objektu č. 2070 v délce cca 120 m směrem na západ - viz příloha č. 8.

-

Z vypočtených hodnot hladin akustického tlaku A před chráněnými objekty je patrné, že
clona situovaná nalevo ve směru staničení konstantní výšky 4 m nad terénem dokáže ochránit
objekty v ulicích Pechlátova a Holubova, s výjimkou dvou koncových objektů (řadových RD)
v Holubově ulici.

-

Nalevo ve směru staničení navrhujeme protihlukovou clonu konstantní výšky 4m nad
přilehlým terénem vedenou od objektu Radlická č. 1071 ve stopě nynější nevyhovující
nízké protihlukové zdi až ke slepé koncovce ulice Pechlátova s patřičnými překryvy
v případě komunikačních odbočení z chodníků.

-

Clony musí být směrem ke komunikaci pohltivé.

-

U objektů v tabulce č. 28 oznámení jsou uvedena navržená protihluková opatření. U dalších
vytypovaných objektů nelze ochránit venkovní prostor, je tedy třeba se zaměřit na ochranu
vnitřního prostředí. Ovlivněné objekty budou řešeny v dalších stupních projektové
dokumentace prověřením stavebně akustických vlastností oken a následnou úpravou, resp.
výměnou okenních prvků.

Analýza situace ve výhledovém roce 2010 po dokončení výstavby tramvajové tratě v případě, že
nebude v provozu Radlická radiála

V oznámení byla vyhodnocena i situace uvažující s možností, že v roce 2010 (oproti předpokladu
územního plánu) nebude realizována Radlická radiála.
Pro tento stav nemá ÚDI k dispozici model, a proto byla provedena analýza s následující úvahou:
1/ V nejbližších letech i z důvodu propustnosti nepředpokládáme na Radlické ulici další výrazný
nárůst dopravy oproti současnému stavu, a proto bylo pro hodnocení použito dat ÚDI pro stávající stav
(30 000 všech vozidel / 2 100 pomalých vozidel / 600 těžkých vozidel).
2/ Hodnocení akustické situace vychází z porovnání příspěvků automobilové a tramvajové
dopravy k celkové ekvivalentní hladině akustického tlaku A.
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Tabulka srovnání hladin akustického tlaku A ve výpočtových bodech zájmového území pro variantu
nerealizace Radlické radiály a tudíž uvažování stávající intenzity automobilové dopravy (je vyšší než
výhledová pro rok 2010) a intenzity tramvajové dopravy pro rok 2010
Výp

Výška nad úrovní +216

bod

m n.m.

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]

den

automobilová
doprava

noc

tram (bez PHC)

automobilová
doprava

tram (bez PHC)

+5 (2.NP)

74,5

63,7

68,1

66,3

+12 (4.NP)

74,6

63,7

68,0

66,3

+5 (2.NP)

68,8

59,8

62,6

59,9

+12 (4.NP)

69,1

59,8

62,4

59,4

+7,5 (2.NP)

68,9

59,9

62,4

59,3

+16 (4.NP)

67,7

60,0

61,3

57,5

+7,5 (2.NP)

65,3

57,1

58,9

56,7

+16 (4.NP)

65,4

56,5

58,2

52,8

+7,5 (2.NP)

61,2

53,1

54,8

49,3

+13 (4.NP)

61,3

53,2

54,9

49,4

+7,5 (2.NP)

58,7

51,0

52,2

46,8

+13 (4.NP)

58,9

51,1

52,4

47,0

+5 (1.NP)

54,6

47,7

48,1

41,2

7

+15 (5.NP)

54,7

47,8

48,3

41,2

8

+5 (1.NP)

53,5

44,7

47,0

43,8

+16 (6.NP)

55,1

45,8

48,7

46,0

+7,5 (2.NP)

62,5

51,7

56,0

53,3

+13 (4.NP)

63,2

52,5

56,7

54,2

+7,5 (2.NP)

70,2

63,3

63,7

58,0

+13 (4.NP)

70,3

63,2

63,8

58,3

+3 (2.NP)

73,8

65,7

67,6

61,9

+16 (4.NP)

73,2

65,0

66,9

61,0

+13 (1.NP)

60,7

58,0

54,3

51,5

+16 (2.NP)

60,3

56,7

53,9

50,1

+13 (1.NP)

60,7

56,9

54,3

50,3

+16 (2.NP)

61,9

59,8

55,5

53,3

+13 (1.NP)

64,5

63,3

58,2

56,9

+16 (2.NP)

64,3

62,9

58,0

56,5

1

2

3

4

5

6
7

9

10

11

12

13

14
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Výp

Výška nad úrovní +216

bod

m n.m.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]

den

automobilová
doprava
15

noc

tram (bez PHC)

automobilová
doprava

tram (bez PHC)

+20 (1.NP)

47,2

43,3

40,8

37,5

+30 (4.NP)

55,8

52,9

49,4

46,8

+20 (1.NP)

48,5

46,2

42,2

39,9

+27 (3.NP)

57,5

55,1

51,1

48,6

+20 (1.NP)

55,2

53,7

48,7

47,3

+27 (3.NP)

58,1

57,0

51,7

50,3

+16 (2.NP)

63,7

62,6

57,2

56,0

+22 (4.NP)

62,0

60,9

55,6

54,3

19

+16 (2.NP)

60,4

59,4

54,0

52,8

20

+13 (2.NP)

56,1

53,5

49,7

46,8

+16 (3.NP)

56,3

52,6

50,0

46,1

21

+19 (3.NP)

55,7

53,1

49,5

47,1

22

+16 (2.NP)

59,9

56,1

53,6

46,5

23

+19 (3.NP)

60,8

57,1

54,5

50,5

24

+12 (1.NP)

60,6

57,0

54,3

50,9

25

+24 (5.NP)

62,9

59,0

56,7

52,5

26

+18 (5.NP)

57,9

55,4

51,5

48,8

27

+30 (2.NP)

59,4

57,8

53,0

54,2

28

+30 (2.NP)

57,9

56,2

51,6

49,7

29

+40 (2.NP)

54,1

52,6

47,8

46,1

30

+45 (3.NP)

55,4

53,3

49,1

47,0

31

+45 (3.NP)

58,2

56,3

51,9

50,0

32

+45 (3.NP)

54,9

53,5

48,6

46,8

33

+57 (3.NP)

56,2

54,4

49,9

48,0

34

+57 (3.NP)

56,5

54,5

50,2

48,2

35

+57 (3.NP)

56,8

54,3

50,5

47,7

36

+57 (3.NP)

55,4

53,5

49,1

46,9

37

+21 (1.NP)

64,1

62,4

-

-

38

+21 (1.NP)

69,5

66,3

-

-

39

+21 (1.NP)

60,5

53,8

-

-

40

+32 (1.NP)

59,7

55,5

53,4

49,0

16

17

18

- EKOLA group, spol. s r. o. -

88

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Výp

Výška nad úrovní +216

bod

m n.m.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

Hladiny akustického tlaku LAeq [ dB]

den

automobilová
doprava

noc

tram (bez PHC)

automobilová
doprava

tram (bez PHC)

41

+32 (1.NP)

65,6

63,5

59,3

56,9

42

+33 (1.NP)

60,4

55,1

54,1

48,1

43*

+35

57,5

55,5

51,2

49,3

44*

+30

57,9

55,9

51,6

49,7

45*

+39

54,8

52,7

48,4

46,5

46*

+30

55,6

53,6

49,3

47,4

47*

+20

58,3

56,3

51,9

50,2

48*

+9

63,1

61,1

56,7

54,9

49*

+10

65,9

64,4

59,6

57,8

50*

+95

66,9

65,6

60,6

58,7

51*

+31

56,8

59,9

50,6

47,9

52*

+31

54,9

57,5

48,7

45,3

Poznámky :

1)Hodnoty uvedené tučně jsou na hranici požadovaného hygienického limitu nebo jej přesahují s uvažováním
přesnosti výsledku ± 2 dB
2)* tyto body nebyly v noční době hodnoceny, jsou body na hranici pozemků chráněných obytných objektů

Ve výše uvedené tabulce jsou vypočítané hodnoty hladin akustického tlaku A ve výpočtových
bodech zájmového území pro variantu nerealizace Radlické radiály. Intenzita nákladní dopravy, která je
dominantním zdrojem hluku v území by v případě realizace Radlické radiály klesla cca na třetinu dnešní
intenzity.
Srovnání vypočtených hodnot hladin akustického tlaku A z automobilové a tramvajové dopravy:
Denní doba ( 6.00 hod – 22.00 hod)
Ve výpočtových bodech č.1 – 11 reprezentujících obytné domy, jež jsou těsně u komunikace
Radlická jsou hodnoty hladin akustického tlaku A z automobilové dopravy o 7 – 9 dB vyšší než
z tramvajové dopravy.
Ve výpočtových bodech č. 13 – 50 jsou hodnoty hladin akustického tlaku A z automobilové
dopravy o 1,7 – 5 dB vyšší než z tramvajové dopravy.
Pouze ve výpočtových bodech č. 51 a 52, jež reprezentují body na hranici pozemků zahrádkářské
kolonie U Kostela převládá vliv tramvajové dopravy. Hodnoty hladin akustického tlaku A z tramvajové
dopravy převyšují hodnoty hladin akustického tlaku A z automobilové dopravy o cca 3 dB.
Noční doba ( 22.00 hod – 6.00 hod)
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Ve výpočtových bodech č.1 – 11 reprezentujících obytné domy, jež jsou těsně u komunikace
Radlická jsou hodnoty hladin akustického tlaku A z automobilové dopravy o 2,7 – 5 dB vyšší než
z tramvajové dopravy.
Ve výpočtových bodech č. 13 – 42 (body č. 37 až 39 se nehodnotí – patří Radlické škole) jsou
hodnoty hladin akustického tlaku A z automobilové dopravy o 1,5 – 3 dB vyšší než z tramvajové
dopravy.
Shrnutí akustické situace: výhledový stav 2010 (stav bez realizace Radlické radiály)
V případě nerealizace Radlické spojky lze konstatovat, že dominantním zdrojem hluku bude
v převážné části území především automobilová doprava.

4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Novostavba tramvajové trati (včetně smyčky) bude realizována v intravilánu, tj. v území silně
dotčeném antropogenní činností. Nelze proto hovořit o vlivu projektované stavby na přirozený vodní
režim, ale o vlivu záměru na stávající vodní režim.
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění hydrologických charakteristik
zájmového území.
Podzemní část stavby nebude představovat překážku proudu podzemní vody. Hladina podzemní
vody se podle archivních sond pohybuje v rozmezí 4 – 6 m pod povrchem, a proto neovlivní vlastní
tramvajové těleso a ani objekt měnírny a sociálního zařízení na smyčce.
Produkce splaškových odpadních vod ve fázi provozu záměru se předpokládá z objektu měnírny
Radlice a z objektu sociálního zařízení u nové smyčky tramvajové trati. Produkce splašků vyplývá
z průměrné denní spotřeby vody a bude činit 1,2 m3/den.
Realizací záměru nedojde k výrazné změně charakteru odvodnění oblasti, neboť charakter
povrchu se výrazně nezmění.
Nově navržené komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí do veřejné kanalizační
stoky. Odvodnění tramvajové trati je navrženo přes odkalovací jímky a pomocí přípojek na veřejnou
městskou kanalizační síť. Nová tramvajové smyčka bude odvodněna přes odvodňovací žlábky, uliční
vpusti a odkalovací jímky (bahníky) v případě odvodnění výhybek.
Roční produkce dešťových odpadních vod z provozu novostavby tramvajové trati včetně smyčky
odvedené do veřejné kanalizace bude činit 3 878 m3/rok.
Technologické odpadní vody z provozu vznikat nebudou.
Jakost odpadních dešťových a splaškových vod z posuzovaného záměru odpovídá obdobným
splaškovým vodám v pražské aglomeraci. Odvod dešťových a splaškových odpadních vod do jednotné
městské kanalizace ústící do toku Vltavy s ohledem na velikost průtoků na Vltavě nenaruší bilanci
povrchových vod v jejím povodí.
Odvod srážkových vod z nově realizovaných zpevněných a zastavěných ploch záměru do
kanalizační sítě zamezí tvorbě podzemních vod v této ploše. Uvedené ochuzení tvorby podzemních vod je
však z bilančního hlediska zcela zanedbatelné.
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Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů a
mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační čerpání
a kontaminovanou vodu příslušným způsobem sanovat.
Ve fázi výstavby se předpokládá spotřeba vody v množství cca 0,41 l/s. Dešťové odpadní vody
budou odváděny do městské kanalizace.
Shrnutí
Na základě údajů uvedených v oznámení konstatujeme, že:
•

ke kvalitativnímu i kvantitativnímu ovlivnění povrchových vod nedojde,

•

ke kvalitativnímu ovlivnění podzemních vod může dojít ve fázi výstavby v případě
havarijních úniků pohonných hmot, olejů a mazadel z dopravních či stavebních
mechanizmů,

•

podzemní část stavby nebude představovat překážku proudu podzemní vody,

•

v dalších stupních projektové dokumentace je třeba zpracovat podrobný
inženýrskogeologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum, který přesně
specifikuje dané poměry v zájmovém území.

Z hlediska problematiky vod stavba nebude mít nepříznivé dopady na životní prostředí
v daném území.

5. Vlivy na půdu
Realizace záměru si vyžádá zábor ploch trvalého či dočasného charakteru v rozsahu uvedeném
v kapitole B. II. 1 Půda. Převážná většina dotčených pozemků je v kategorii „ostatní plochy“ nebo
„zastavěné plochy a nádvoří“.
Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
Navrženou stavbou dojde k trvalému záboru zemědělského půdního fondu a bude třeba řešit
vynětí ze ZPF dle zákona č. 334/1992 Sb. Dotčené parcely č. 1316/1 a p. č. 1316/23 v k. ú. Smíchov jsou
zařazeny jako „zahrada (ZPF)“. V současné době jsou tyto pozemky tvořeny zpevněnými plochami.
Vzhledem k technickému řešení se počítá s poměrně vyrovnanou materiálovou bilancí. Celkový
rozsah zemních prací bude dle projektanta činit cca 43 519 t, rozsah stavebních prací se předpokládá cca
46 974 t. Stavba nebude realizována na zemědělské půdě, lze tedy spíše hovořit o vlivu skrývkových
prací na těženou zeminu. Ta by mohla být v případě úniku zejména ropných látek kontaminována, jiné
ovlivnění těchto zemin stavbou nepředpokládáme.
Kontaminace a narušenost zemin
Ke kontaminaci zemin může dojít ve fázi výstavby záměru v případě úniku pohonných hmot a
mazacích látek ze stavebních strojů a dopravních prostředků. Toto nebezpečí však lze minimalizovat
zabezpečením strojů proti úniku ropných látek, preventivní a pravidelnou údržbou veškeré mechanizace,
modernizací strojového parku a dodržováním bezpečnostních opatření při manipulaci s těmito látkami.
Kontaminace zemin ve fázi provozu záměru se nepředpokládá.
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6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Stavbou nedojde k dotčení ložiska vyhrazených či nevyhrazených nerostů, ani k vyvolání
sesuvných pohybů.
Místo stavby se nachází v území se specifickými geologickými podmínkami. Skalní podklad tvoří
nepravidelně zvětralé paleozoické břidlice s výrazným kvartérním pokryvem
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby záměru kontaminováno
úniky ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.

7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na flóru
Zásah do stávající zeleně
Z hlediska vlivů na stávající bylinnou vegetaci se zásah omezí na plochy intenzivně udržovaných
trávníků a na plochy s hojným výskytem ruderální bylinné vegetace.
V místech stávajícího parčíku u ulice Pechlátova, kde je navržen nový objekt měnírny Radlická,
dojde k zmenšení ploch zeleně. Stávající parková úprava je tvořena intenzivně udržovaným travním
porostem. Z botanického hlediska není toto společenstvo cenné.
Na ploše tramvajové smyčky se vyskytují běžná travobylinná společenstva typická pro městské
prostředí.
Souhrnně lze konstatovat, že v zájmovém území nebyly nalezeny žádné druhy rostlin chráněné
dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. ani společenstva bylin či trav vyžadující speciální pozornost.
V souvislosti s realizací záměru dojde také k zásahu do stávající stromové a keřové vegetace.
Důvodem likvidace dřevin je prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky. S tím souvisí
pozměněné vedení komunikací a chodníků podél trati, které zasahují do stávajících ploch zeleně. Dalším
důvodem kácení je návrh protihlukových zdí, terénní úpravy, vysvahování ploch, které navazují na nové
zpevněné plochy. V prostoru kolem smyčky jsou dřeviny navrženy k likvidaci z důvodu nového řešení
zpevněných ploch v blízkosti vstupu do metra. U školy je v šířce cca 1 m květinová skalka, do které
zasahuje navržený chodník. Tuto náhradu oznámení neřeší.
V řešeném území se nachází vzrostlé stromy, mladé nově vysázené stromy i keřové skupiny. Jsou
zde dřeviny záměrně vysázené i náletové. V tabulkové i výkresové části v příloze č. 2 tohoto oznámení
jsou odlišeny dřeviny navržené k likvidaci a k zachování. Dřeviny budou likvidovány včetně pařezů.
K likvidaci je navrženo celkem 77 ks stromů do průměru kmene 10 cm, 78 stromů o průměru
kmene 10 - 30 cm, 4 ks do průměru kmene 50 cm a 930 m2 keřů. Konkrétně se jedná o následující stromy
a keře (viz. tabulková část Dendrologické studie – příloha č. 2 oznámení):
1/ Stromy navržené k likvidaci - do průměru kmene 10 cm ve výšce 1,3 m
č. 4, 5, 6, 7, 9, 14, 19, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 51, 66 (2x), 67, 68, 69 (2x), 74, 75, 83,
85, 117, 120, 124, 127, 139, 141, 142, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 172, 173, 175, 177, 178, 179,
189, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 199, 201, 204, 219, 221, 239, 241, 245, 247, 248, 263, 264,
280, 281, 282, 300, 310, 313, 391, 404, 406, 408, 411, 412
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2/ Stromy navržené k likvidaci - větší průměr kmene než 10 cm ve výšce 1,3 m
č.15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 56, 57,
58, 59, 61, 65, 68, 70, 72, 73, 76, 77, 78, 137, 144, 167, 174, 176, 181, 182, 185, 187, 188, 193,
196, 197, 200, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 225, 232, 233, 243, 253, 254, 261, 292, 307, 309,
311, 312, 316, 317, 318, 319, 360, 367, 395, 401, 409, 410, 414, 415, 416, 417
3/ Keře navržené k likvidaci
č: 8, 10, 11, 12, 13, 35, 39, 41, 42, 50, 54, 55, 62, 63, 64, 71, 75, 88, 89, 96, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 119, 123, 125, 126, 134, 135, 135, 136, 143, 168, 169, 170, 183, 186, 202,
211, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 279, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 298, 299, 308, 314,
315, 320, 321, 361, 405, 413
Navržený rozsah likvidace dřevin je nutný předem projednat s příslušným orgánem ochrany
přírody.
Návrh sadových úprav
Návrh sadových úprav se zaměřuje na plochy zeleně uvnitř záboru pro dotčenou stavbu. Jedná se
o menší plochy podél komunikace, jejichž úprava je vyvolána prodloužením tramvajové trati a s tím
spojenými změnami v situování zpevněných ploch. V následujících odstavcích jsou popsány navržené
úpravy jednotlivých ploch zeleně:
1/ Severní strana komunikace
•

km 0,12 - malá plocha: pouze zatravnění (z důvodu vedení inženýrských sítí)

•

km 0,14 – km 0,44 - svah pozměněný terénními úpravami s navrženou protihlukovou clonou:
osázení vyššími keři opadavými i stálezelenými v kombinaci se skupinami stromů listnatými
i jehličnatými; podél chodníku výsadby nízkých pokryvných keřů do výšky cca 1 m; podél
protihlukové zdi (z důvodu umožnění údržby) zatravnění v pásu jižně od zdi 1 m a ze severní
strany cca 2 m
navržená druhová skladby: Betula verucosa, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia, Pinus
nigra, Larix decidua, z keřů: Cornus alba, Forsythia intermedia, Spiraea vanhouttei, Ribes
alpinum, Ligustrum vulgare, Pyracantha coccinea, Juniperus chinensis, Potentilla fruticosa,
Spiraea bumalda, Juniperus sp.

•

km 0,28 až km 0,32 - jižně od opěrné zdi: výsadba nízkých keřů do výšky 1 m (např. Berberis
thunbergii, Potentilla fruticosa, Juniperus sabina Tamariscifolia, Rosa rugosa, Spiraea
bumalda); těsně nad gabionovou zdí přepadavé dřeviny (např. Cotoneaster, Parthenocissuss
quinquefolia), dále pak vyšší keře

•

km 0,41 – km 0,44 - severně od protihlukové clony: nízké keře vhodné do stínu (např.
Hedera helix, případně vyšší Ribes alpinum)

•

km 0,47 – km 0,56 - úpravu u školy tvořená několika menšími plochami: ve východní části z
důvodu vedení inženýrských sítí navrženo pouze zatravnění; na ploše podél vjezdu jalovce
(Juniperus sabina Tamariscifolia); na větších plochách u vstupu do školy ponechání
stávajících dřevin a doplnění o záhony růží u pomníčku a obnovení záhonu růží na vedlejší
ploše, dále doplnění jalovců; plochy budou nově zatravněny; v západní ploše ponechat nízké
keře a plochu zatravnit

•

km 0,56 – km 0,74: plochu podél severní strany komunikace v místech vedení inženýrských
sítí pouze zatravnit
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•

km 0,62 – km 0,67: místo plevelného druhu kustovnice (Lycium halimifolium) osázení plochy
keři vyššími stálezelenými, opadavými i jehličnatými (např. Pyracantha coccinea, Juniperus
chinensis Pfitzeriana, Berberis thunbergii) v kombinaci s několika stromy (např. Sorbus
aucuparia, Pinus nigra)

•

km 0,74 a západně nad smyčkou: plochu v šířce cca 2 m nad navrženou komunikací severně
od smyčky navrženo zatravnit z důvodu vedení inženýrských sítí; plochu jižně z důvodu
hustého vedení inženýrských sítí taktéž pouze zatravnit

2/ Smyčka tramvají
•

navrženo pouze zatravnění

3/ Jižní strana komunikace
•

km 0,0: v prostoru současné smyčky tramvají pouze realizace zatravnění, stávající stromy
ponechány

•

km 0,1 – km 0,25 - plocha na rohu ulic Na Laurové a Radlické: výsadba nízkých keřů (např.
hortenzie - Hydrangea macrophylla, pustoryl - Philadelphus lemoinei)

•

úsek neoplocené části v km 0,2 – km 0,25: výsadba několika stromů v pravidelném sponu
(Fraxinus excelsior, Pyrus communis Beech Hill)

•

km 0,25 – km 0,4 - plocha u měnírny: výsadba několika stromů převážně listnatých (např.
Acer platanoides, Acer platanoides Schwedlerii, Prunus serrulata), skupiny keřů nízkých
pokryvných stálezelených, jehličnatých i opadavých (např. Cotoneaster dammerii, Berberis
thunbergii, Juniperus, Spiraea bumalda, Potentilla fruticosa), případně vyšší keře (Viburnum
opulus)

•

km 0,49 – km 0,53 - místo stávajícího parčíku: zmenšení plochy zeleně, doplnění několika
stromů listnatých (Acer pseudoplatanus, Acer saccharinum), v trojúhelníkové ploše navržena
náhrada za likvidovanou břízu (Betula verrucosa) výsadbou vyšších keřů Spiraea vanhouttei,
Weigela hybrida a Cotoneaster dammerii, ostatní plochy - zatravnění

•

km 0,55 – km 0,74 - uzavřený prostor podél nově navrženého oplocení: pouze zatravnění

Způsob výsadby
Návrh sadových úprav předpokládá, že na všech plochách určených pro zeleň bude v rámci
terénních úprav navezena a rozprostřena ornice ve vrstvě cca 20 cm na zúrodnění schopnou vrstvu půdy.
Bude provedeno řádné obdělání půdy nakopáním, hrabáním, hnojením, dále bude provedeno chemické
odplevelení ploch. Výsadby keřů budou provedeny do černého úhoru, který bude udržován do doby
zapojení porostu. Stromy jsou navrženy s balem. Listnaté stromy jsou navrženy vel. 16 – 18, jehličnaté
vel. 175-200. Keře je navrženo použít kontejnerové, případně s balem. Výsadby keřů budou mulčovány
drcenou borkou.
Trávník bude založený výsevem parkové travní směsi. Je nutné zajistit následnou údržbu ploch.
Při práci je nutné dodržet normy ČSN DIN Sadovnictví a krajinářství.
Kapacita navržených sadových úprav
Celková výměra zeleně

8220 m2

z toho v rovině

5650 m2
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2570 m2

ve svahu do 1:2
Stromy listnaté (vel. 16 - 18)

30 ks

Stromy jehličnaté (vel. 175 - 200)

14 ks

Keře vyšší v rovině (1- 2 ks/m2)

450 m2

Keře vyšší ve svahu do 1:2 (1 – 2 ks/m2)

940 m2

Keře pokryvné , malé v rovině (4 – 6 ks/m2)

110 m2

Keře pokryvné, malé ve svahu do 1:2

310 m2

Trávník v rovině

5090

Trávník ve svahu do 1:2

1320 m2

Vlivy na faunu
Realizace objektu bude mít zprostředkovaně vliv na populace živočichů v zastavěném území.
Člověkem intenzivně využívané území prakticky zabraňuje osídlení území náročnějšími druhy živočichů.
Na stávající vozovce Radlické ulice a dalších zpevněných plochách v okolí je trvalá přítomnost
živočichů vyloučena. Z hlediska možných vlivů na faunu zájmového území přichází v úvahu pouze
dotčené zelené plochy (tj. lokalita budoucí tramvajové smyčky, navržené měnírny a ozeleněné plochy
podél komunikace).
Posuzované území je v současné době osídleno živočichy v městském prostředí běžnými,
zastoupenými především synantropními druhy hmyzu a ptáků. Z faunistického hlediska není území ničím
výjimečné a není proto nutné ho z tohoto důvodu speciálně chránit. Ochranu ptáků v době hnízdění je
nutno řešit kácením v mimo hnízdním období.
Případné další negativní vlivy na faunu v tomto území nepokládáme za významné. Ovlivnění
fauny zájmového území smyčky je možné očekávat již v současnosti v souvislosti s výstavbou objektu
ČSOB, neboť značná část navržené smyčky se nachází na území stávajícího staveniště ČSOB.

Vlivy na ekosystémy
V podstatě každý zásah do stávající zeleně v území má svým způsobem určitý dopad do
ekosystému daného území. Realizací záměru dojde k likvidaci stávající záměrně vysazené i náletové
zeleně. Po dočasnou dobu tak dojde např. ke zmenšení hnízdních příležitostí pro ptactvo, k redukci
populací přítomných druhů hmyzu apod. V širším okolí zájmového území se však nachází dostatek
náhradních lokalit, kde mohou ptáci hnízdit.
Uvedené negativní vlivy budou dostatečně kompenzovány realizací nových sadových úprav
v rámci realizace novostavby tramvajové trati. Cílem návrhu sadových úprav je vytvořit na území
zajímavou koncepci zelených ploch, která bude v harmonii s navrhovanými stavbami.
Na závěr je nutné připomenout, že zájmové území nelze považovat za prostředí přirozené, ani
přírodě blízké. Z tohoto důvodu nepovažujeme vliv záměru na ekosystémy za významný.
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8. Vlivy na ÚSES, VKP a zvláště chráněné části přírody
V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability. Záměrem
bude dotčeno pouze ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru (NRBK Vltava). Ovlivnění tohoto
pásma posuzovanou stavbou je minimální.
V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádná zvláště chráněná území chráněná dle
zákona ČNR č. 114/1992 Sb. Nejbližší přírodní parky (PP) se nacházejí cca 3 km od posuzovaného
území. Záměrem dotčeny nebudou.
Realizací novostavby tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky) nebudou dotčeny žádné
registrované VKP.

9. Vliv na krajinu (resp. charakter městské části)
Při hodnocení vlivů záměru na krajinu je v převážné části města Prahy lépe hovořit o vlivech
záměru na charakter městské části.
Posuzovaný záměr je umístěn v Radlické ulici, která je významnou městskou sběrnou
komunikací se značnou intenzitou dopravy.
Novostavba tramvajové trati je od křižovatky s Laurovou navržena na zvýšeném tramvajovém
pásu, který je oproti přilehlému jízdnímu pásu zvýšen o 80 mm. Délka úseku tramvajové trati je cca
741 m. Směrové poměry sledují stávající průběh Radlické ulice. Výškové řešení sleduje také v maximální
míře stávající výškové poměry.
Stávající čtyřpruhová Radlická komunikace bude vložením tramvajového tělesa zredukována na
dvoupruhovou (2 x 3,30 m). Část komunikace doposud využívané pro automobilový provoz bude nyní
využívána pro provoz tramvají.
Tramvajová smyčka Radlická je navržena na přilehlém pozemku u stanice metra Radlická.
Povrch tramvajové smyčky je navržen betonový a prostor uvnitř smyčky je navržen k zatravnění.
Alternativně je ve středu smyčky navrženo vytvořit umělou vodní plochu jako dominantu předprostoru
stanice metra a budovy banky.
V prostoru konečné zastávky je umístěn objekt sociálního a provozního zázemí řidičů. Vstup do
objektu je zastřešen jednoduchou pergolou. Čelní stěna budovy je obložena kovovými lamelami
v designu nové měnírny. Boční stěny mají hladkou fasádu z plochého barevně tónovaného skla. Střecha
viditelná od zastávky autobusů je plochá s extenzivním zatravněním.
Nový objekt měnírny je navržen na pozemku č. 1367/1 v k.ú. Smíchov. Objekt měnírny je na
Radlickou ulici napojen obslužnou rampou s vraty a vchodem pro zaměstnance. Fasádu z kovových lamel
v stříbřitě tmavošedé barvě oživuje výrazné prosvětlené logo Dopravního podniku. Jednoduchý objekt
měnírny je obklopen vzrostlou zelení. Plochá střecha je kryta štěrkovým zásypem. Vzhledem k tomu, že
se objekt uplatňuje při pohledu z blízkých domů, je alternativně uvažováno i s možným ozeleněním
střechy měnírny.
V důsledku změn ve vedení komunikací a chodníků podél trati a v důsledku realizace nových
protihlukových clon a dalších terénních úprav dojde k zásahům do stávajících ploch zeleně a s tím
spojeným kácením. Tento negativní vliv bude kompenzován navrženými sadovými úpravami v rámci
menších ploch podél komunikace, jejichž úprava byla vyvolána prodloužením tramvajové trati.
Na základě výše uvedených údajů lze zkonstatovat, že záměr podstatně nezmění tvář
městské části Praha 5. Realizované sadové úpravy přispějí k začlenění stavby do daného území.
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10. Vlivy na hmotný majetek, kulturní a archeologické památky
Hmotný majetek bude dotčen při demolici stávajících komunikací pro výstavbu nové tramvajové
trati, při demolici protihlukových stěn, zídek a dalších drobných objektů, které se dostávají do střetu
s posuzovanou stavbou. Hmotný majetek bude dále dotčen v důsledku plánovaných přeložek a demolic
stávajících inženýrských sítí.
Vlivy na hmotný majetek je možné očekávat i v souvislosti se záborem okraje pozemku stavby
Sportovního centra Radlice. Navržených tenisových kurtů ani dalších objektů sportovního centra se
stavba nedotkne.
Zájmové území stavby se nachází v památkově chráněném území – v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace.
Možné narušení archeologických památek v souvislosti s realizací stavby je možné očekávat
v prostoru navrhované tramvajové smyčky. V současnosti v tomto území probíhá archeologický výzkum
v souvislosti s výstavbou administrativní budovy ČSOB. Konečné výsledky archeologického výzkumu
nebyly v době zpracování oznámení k dispozici.
Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit výskyt archeologických nálezů, doporučuje zpracovatel
oznámení v souvislosti s realizací stavby tramvajové smyčky uskutečnit archeologický dozor v průběhu
etapy zemních prací při výstavbě objektu tramvajové smyčky.
Kaple sv. Jana Nepomuckého, památník obětí bombardování Radlic ze dne 14. února 1945 ani
žádné další kulturní památky nebudou realizací záměru dotčeny.
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II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
z hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních
vlivů
V této kapitole je provedeno vyhodnocení významnosti vlivů na podkladě metodiky
vyhodnocování vlivů na životní prostředí, která byla výstupem projektu Program péče o životní prostředí
pro rok 1998 (projekt PPŽ/480/1/98). Metodika byla uveřejněna v časopise EIA č.1 - 4/2001.
Hodnocení významnosti dle velikosti vlivu lze z určité části charakterizovat velikostí a rozsahem
změny v životním prostředí v absolutních či relativních hodnotách v prostorových souřadnicích v určitém
čase. Při hodnocení významnosti vlivu je však nezbytné přihlédnout i k dalším kritériím. Jejich volba by
měla zahrnovat rozhodující oblasti zájmu jak z hlediska lokalizace záměru, tak i z hlediska časového
působení vlivu, dosahu vlivu a reverzibility. Pro vyhodnocení významnosti vlivu může existovat řada
nejasností a rizik, spojených se skutečností, že např. řada vyhodnocení se opírá o matematické výpočty,
které mohou být zatíženy určitými chybami. Proto jedním ze zvolených kritérií je kritérium rizik a
nejistot. Nezanedbatelným kritériem pro stanovení významnosti je zájem veřejnosti (resp. obcí nebo státní
správy). Uvedené kriterium však musí být chápáno v kontextu s ostatními kriterii, a to zejména z hlediska
primárního posouzení skutečnosti, zda předpokládaný nebo existující zájem je podložen racionálními
důvody z hlediska respektování zájmů ochrany životního prostředí. Princip stanovení významnosti musí
zahrnovat také zhodnocení reálné ochrany proti působení vlivu. Dokumentace o hodnocení vlivu záměru
posuzuje záměr předložený oznamovatelem včetně jím navržených prvků technické ochrany. Teprve
zpracování vlastní dokumentace vede ke zjištění významnosti vlivu (a tedy i jeho dosahu) a v řadě
případů mohou právě doporučení dokumentace směřovat k eliminaci zjištěných vlivů. Proto je mezi
kriterii zvoleno i kriterium realizovatelné možnosti ochrany.
Pozn.: Pokud velikost vlivu je hodnocena 0 nebo +1, nemusí se časový rozsah vlivu
charakterizovat
Změny v čistotě ovzduší
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
emise ze staveništní mechanizace a dopravy budou částečně kompenzovány
poklesem emisí z dopravy v Radlické ulici v souvislosti s plánovanou uzavírkou
směru z centra pro stavbu prodloužení tramvajové trati;

záměr nepředstavuje žádný nový zdroj znečištění ovzduší v území
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ano {-1}
území je již dnes zatíženo znečištěním ovzduší se současných zdrojů
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}

- EKOLA group, spol. s r. o. -

98

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Nejistoty:
Možnost ochrany:

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

veřejnost i orgány státní správy mají velký zájem na sledování stavu ovzduší a
kontrole zvyšování zátěže ovzduší
ne {0}
úplná {1}

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

nevýznamný až nulový vliv {0}
vlastní stavba není v území s výskytem ložisek vyhrazených a nevyhrazených
nerostů, sesuvů či jiných nebezpečných deformací a území není poddolováno,
stavba nevyvolá svahové pohyby a nebudou jí likvidovány geologické či
paleontologické památky
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
při stavbě dojde k odtěžení části pokryvných kvartérních útvarů či antropogenních
navážek
Citlivost území:
ano {-1}
širší zájmové území je morfologicky členité se složitou geologickou stavbou
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
umístění stavby není v rozporu se zákonem č. 44/88 Sb. (horní zákon) ani s dalšími
prováděcími právními předpisy
Nejistoty:
ne {0}
hodnocení je zpracováno na základě dostupných výsledků archívních vrtů,
průzkumů a studií
Možnost ochrany:
částečná {0,9}
horninové prostředí lze chránit před trvalou kontaminací
Vliv na povrchové vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
odvod odpadních vod nepodstatně zvýší průtoky Vltavy;
vypouštěné odpadní vody jakostí odpovídají vodám v pražské aglomeraci a jsou
čistitelné v pražské čistírně odpadních vod
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celé období existence stavby
Reverzibilita:
vratný {-1}
vlivy na průtoky Vltavy jsou nepodstatné, režim povrchových vod se neovlivní;
nezhorší se stávající jakost vody ve Vltavě
Citlivost území:
ne {0}
zájmové území není zařazeno do citlivých oblastí
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
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Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
provoz stavby bude v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), č.
274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích) i s dalšími prováděcími
právními předpisy
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
úplná {1}
Vliv na podzemní vody
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
hladina podzemní vody neovlivní tramvajové těleso (HPV se pohybuje v rozmezí 4
– 6 m pod terénem),
omezení tvorby podzemích vod je zanedbatelné,
provoz stavby nebude kontaminovat podzemní vody
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání stavby
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ne {0}
území se nenachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV), ani v
území ochranných pásem vodních zdrojů
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
projekt stavby není v rozporu se zákonem č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) ani s
dalšími prováděcími právními předpisy
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
úplná {1}
správným postupem při zakládání stavby
Vlivy na půdy: zábor ZPF, PUPFL, projevy eroze, vlivy na čistotu půd
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
záměrem nebudou dotčeny pozemky PUPFL, stavba si v malém rozsahu vyžádá
trvalé vynětí ze ZPF,

záměr neovlivní projevy eroze a nebude mít vliv na čistotu půd
Časový rozsah:
krátkodobý {-1}
úniky pohonných hmot a mazadel v průběhu stavby mohou v případě havárií
kontaminovat půdu
Reverzibilita:
vratný {-1}
odtěžením znečištěných půd lze havárii likvidovat
Citlivost území:
ne {0}
v území se nenacházejí půdy vyšší kvality ani s žádným režimem ochrany
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
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Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
realizace stavby není v rozporu se zákonem č. 67/2000 Sb. (lesní zákon), zákonem
č. 334/1992 ani s dalšími prováděcími právními předpisy
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
úplná {1}
případná kontaminovaná zemina bude bezezbytku likvidována podle příslušných
předpisů
Likvidace, poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}

část stávající zeleně (tj. stromy, keře, keřové skupiny či bylinný pokryv travinného
charakteru) bude v důsledku stavby zlikvidována
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
budou provedeny vegetační úpravy a ozelenění, nicméně delší časové období
potrvá než bude zeleň plnit své funkce
Reverzibilita:
kompenzovatelný {-2}
likvidovaná vegetace bude nahrazena novou kvalitní vegetací v rámci plánovaných
sadových úprav
Citlivost území:
ano {-1}
městské prostředí je citlivé na jakýkoliv zásah do zeleně
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
částečná {0,7}
v případě požadavku příslušného orgánu státní správy mohou být některé dřeviny
zachovány či přesazeny,
v území budou provedeny vegetační úpravy a ozelenění dle nového projektu
Vlivy na charakter městské části
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
záměr nenaruší charakter městské části,
dojde k prodloužení stávající tratě v ulici Radlická o cca 0,741 km,

součástí návrhu stavby je i řešené ploch zeleně
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ne {0}
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}

- EKOLA group, spol. s r. o. -

101

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Nejistoty:
Možnost ochrany:

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

veřejnost se zajímá o plánovanou stavební činnost
ne {0}
{0,9}
realizace kvalitní zeleně, která přispěje k zapojení stavby do okolí

Likvidace, narušení archeologických a kulturních památek
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}

stavba bude realizována v území, kde nelze vyloučit výskyt archeologických
nálezů
Časový rozsah:
trvalý {-3}
při provádění zemních prací v místě tramvajové smyčky budou trvale odstraněny
vrstvy, ve kterých mohou být učiněny archeologické nálezy
Reverzibilita:
kompenzovatelný {-2}
před vlastním odstraněním zeminy může být proveden záchranný archeologický
výzkum
Citlivost území:
ano {-1}
širší území je známo výskytem archeologických nálezů
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
{0,8}
případným záchranným archeologickým výzkumem lze archeologické nálezy
ochránit
Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti
Velikost:

příznivý vliv {+1}
realizace záměru přispěje ke zvýšení kvality dopravní obsluhy zájmového území,
stávající nevyhovující tramvajové ukončení (úvrať Laurová) bude nahrazeno
novým plnohodnotným koncovým zakončením v podobě smyčky

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

nevýznamný až nulový vliv {0}
vlastní novostavba tramvajové trati je navržena na funkční ploše „S4, OV a SVO“ plocha bude využita v souladu s regulativy funkčního a prostorového uspořádání
platného územního plánu,

Časový rozsah:

nový objekt tramvajové smyčky je navržen na ploše, která dle schváleného
územního plánu hl.m. Prahy spadá do funkční kategorie „SVM (území smíšené
městského typu)“ – v současné době je podán návrh na změnu ÚPn č. Z 1015/00,
kterou bude plocha pro tramvajovou smyčku (DM – plocha pro zařízení a plochy
pro hromadnou dopravu osob) konkrétně vymezena
dlouhodobý vliv {-2}
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po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ne {0}
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
funkční využití ploch musí odpovídat schválenému územnímu plánu
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
úplná {1}
Biologické vlivy
Velikost:

Časový rozsah:
Reverzibilita:

nevýznamný až nulový {0}
vzhledem k pravidelné údržbě vegetačních ploch nebude příležitost pro zavlečení
cizího rostlinného druhu; není předpoklad zavlečení cizího živočišného druhu
ohrožujícího okolí ani rostlinné či živočišné nemoci
dlouhodobý vliv {-2}
po celou dobu trvání záměru
vratný {-1}

případné nemoci rostlin budou ošetřeny v rámci pravidelné údržby; náletové
rostliny a plevele budou odstraněny
Citlivost území:
ne {0}
území nespadá do žádné kategorie chráněného území
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ne {0}
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
úplná {1}
při pravidelné kontrole lze bezprostředně negativní faktor zlikvidovat
Fyzikální vlivy: hluk – fáze výstavby
Velikost:

nepříznivý vliv {-1}
hluk ze stavební činnosti může překročit požadavky legislativy v chráněném
venkovním prostoru staveb pouze však v krátkém úseku zájmového území

Časový rozsah:

krátkodobý vliv {-1}
etapa výstavby záměru je plánována pouze na 11 měsíců
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ano {-1}
území je již nyní zatěžováno hlukem ze stávající dopravy
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
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ano {-1}
otázky hlukové zátěže jsou zejména dotčenou veřejností citlivě vnímány
ano {-1}
predikace akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů, odhadu intenzit
dopravy, stupně rozpracovanosti projektu
částečná {0,8}
vyvolané vlivy lze minimalizovat navrženými opatřeními (PHO)

Fyzikální vlivy: hluk – fáze provozu
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
Ve výhledovém roce 2010 dojde při porovnání se stávajícím stavem (2005) ve
výpočtových bodech č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin akustického tlaku v rozmezí
od -2 do + 2dB. Takováto změna akustické situace je měřením neprokazatelná.
Pouze ve výpočtových bodech č. 51 a 52 (hranice pozemků zahrádkářské kolonie
U Kostela) dojde v roce 2010 k nárůstu hodnot hladin akustického tlaku A v denní
době o cca 4 dB.

Na celkové akustické situaci v roce 2010 se ve všech výpočtových bodech v denní i
noční době podílí zhruba stejnou mírou silniční i tramvajová doprava. Pouze
v místech zastávek, kde je uvažována nízká rychlost tramvajové dopravy převládá
hluk ze silniční dopravy.
Časový rozsah:
dlouhodobý vliv {-2}
po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
Citlivost území:
ano {-1}
území je již nyní zatěžováno hlukem ze stávající dopravy
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
otázky hlukové zátěže jsou zejména dotčenou veřejností citlivě vnímány
Nejistoty:
ano {-1}
predikace akustické situace vychází z kvality vstupních podkladů, odhadu intenzit
dopravy a stupně rozpracovanosti projektu
Možnost ochrany:
částečná {0,8}
vyvolané vlivy lze minimalizovat navrženými PHO (protihlukové clony,
protihlukové úpravy na oknech)
Vlivy spojené s havarijními stavy
Velikost:

Časový rozsah:

nevýznamný až nulový vliv {0}
charakter dosahu havárie je lokální, ovlivnění plochy v případě havárie nezahrnuje
citlivé území
krátkodobý {-1}
vliv havárie působí pouze v okamžiku havárie
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Reverzibilita:

vratný {-1}
po ukončení havárie lze dosáhnout původní kvality
Citlivost území:
ne {0}
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
havárie jsou vždy středem pozornosti obyvatel
Nejistoty:
ne {0}
Možnost ochrany:
částečná {0,9}
Vlivy na zdraví
Velikost:

nevýznamný až nulový vliv {0}
záměr nezpůsobí zhoršení stávajících parametrů životního prostředí obyvatelstva
Časový rozsah:
dlouhodobý {-2}
po celou dobu trvání záměru
Reverzibilita:
vratný {-1}
po skončení záměru nepříznivé vlivy vymizí
Citlivost území:
ano {-1}
již v současné době je území zatíženo negativními vlivy na zdraví ze stávající
dopravy
Negativní vlivy, přesahující státní hranice:
ne {0}
Zájem veřejnosti, obcí a dotčených orgánů státní správy:
ano {-1}
otázky ochrany zdraví a hygienických limitů jsou veřejností velmi sledovány
Nejistoty:
ano {-1}
predikce zdravotních rizik vychází z kvality vstupních podkladů
Možnost ochrany:
{0,8}
realizací protihlukových opatření je možné částečně ochránit zdraví před
navýšením rizikových faktorů způsobených záměrem
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Parametry kriterií
Velikost:

významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv
Časový rozsah:
trvalý
dlouhodobý
krátkodobý
Reverzibilita:
nevratný
kompenzovatelný
vratný
Citlivost:
ano
ne
Mezinárodní vlivy: ano
ne
Veřejnost
ano
ne
Nejistoty
ano
ne
Možnost ochrany:
úplná
částečná
nemožná
Hodnocení významnosti:
významný nepříznivý vliv
nepříznivý vliv
nevýznamný až nulový vliv
příznivý vliv

-2
-1
0
+1
-3
-2
-1
-3
-2
-1
-1
0
-1
0
-1
0
-1
0
1
0,1 – 0,9
0
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Tab. č. 28 Sumarizační hodnocení vlivů stavby „Prodloužení tramvajové trati do Radlic
(včetně smyčky)“ na identifikované složky životního prostředí
Kritérium významnosti vlivu
velikost

časový
rozsah

reverzibilita

citlivost

mezin.
vliv

zájem
veřej.

nejistoty

Koef.
význ.

Ochrana

Koef.
význ.
celkový

Změny v čistotě ovzduší

0

-2

-1

-1

0

-1

0

-3

1

0

Vlivy na horninové prostředí

0

-2

-1

-1

0

0

0

-2

0,9

-0,2

Vliv na povrchové vody

0

-2

-1

0

0

0

0

-1

1

0

Vliv podzemní vody

0

-2

-1

0

0

0

0

-1

1

0

Vlivy na půdy

0

-1

-1

0

0

0

0

-1

1

0

Likvidace, poškození stromů
a porostů dřevin rostoucích
mimo les

-1

-2

-2

-1

0

-1

0

-6

0,7

-1,8

Vlivy na charakter městské
části

0

-2

-1

0

0

-1

0

-2

0,9

-0,2

Likvidace, narušení
archeolog. a kultur. památek

0

-3

-2

-1

0

-1

0

-4

0,8

-0,8

Vliv

Vlivy spojené se změnou
dopravní obslužnosti

+1

Vlivy spojené se změnou
funkčního využití krajiny

0

-2

-1

0

0

-1

0

-2

1

0

Biologické vlivy

0

-2

-1

0

0

0

0

-1

1

0

-1

-1

-1

-1

0

-1

-1

-6

0,8

-1,2

0

-2

-1

-1

0

-1

-1

-4

0,8

-0,8

Vlivy spojené s havarijními
stavy

0

-1

-1

0

0

-1

0

-2

0,9

-0,2

Vlivy na zdraví

0

-2

-1

-1

0

-1

-1

-4

0,8

-0,8

Fyzikální vlivy
- hluk – fáze výstavby
Fyzikální vlivy
- hluk – fáze provozu

+1

Dle komplexních charakteristik lze konstatovat, že byly identifikovány možné nepříznivé vlivy
záměru na životní prostředí a to: poškození stromů a porostů dřevin rostoucích mimo les; likvidace,
narušení budov a kulturních památek; fyzikální vlivy – hluk a vlivy na zdraví.
Po započítání možnosti ochrany před nepříznivými vlivy (kriterium ochrana) pak žádný
z vlivů nebyl vyhodnocen jako nepříznivý.
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III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích
a nestandardních stavech
Potenciální rizika vzniku havárií či nestandardního stavu, které lze obecně identifikovat, jsou:
•

požár,

•

úraz elektrickým proudem,

•

únik nebezpečných látek,

•

porucha technologického zařízení.

Možnosti havárie a vzniku nestandardní situace včetně následných environmentálních rizik jsou
vzhledem k charakteru záměru minimální.
Pro eliminaci vzniku možných havarijních situací je nutno dodržovat všeobecně platná
bezpečnostní opatření vyplývající z příslušných předpisů a norem.
Dopady na okolí
Největší nebezpečí pro širší okolí může nastat při vzniku požáru. Vzhledem k tomu, že budovy
přímo nesousedí s dalšími objekty, je přenos požáru malý. Negativním projevem požáru pro širší okolí je
vznik jedovatých a dráždivých plynů. Dále pak při hasičském zásahu jsou odtékající vody kontaminovány
směsí hasebných látek a látek vyplavených při hašení.
Rozsáhlejší vliv může mít únik nebezpečných látek do podzemních a odpadních vod. Včasným
zásahem lze rozsah havárie omezit na minimum.
Výstavba
Na staveništi se nebudou vyskytovat chemické látky a ani během výstavby nebudou chemické
látky používány pro technologické postupy. V tomto případě není třeba řešit prevenci závažných havárií
způsobených chemickými látkami dle zákona č. 353/1999 Sb.
Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů a
mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační čerpání
a v dekontaminační jednotce odstranit ropné produkty z čerpané vody.
Horninové prostředí může být v havarijním případě během výstavby centra kontaminováno úniky
ropných produktů ze stavebních či dopravních mechanizmů. V tomto případě bude nutné
kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a odvézt na zabezpečenou skládku.
Provoz
Preventivní opatření
Pro prevenci všech havarijních a nestandardních stavů je třeba dodržovat provozní a manipulační
řády jednotlivých profesí. Dodržováním těchto předpisů lze minimalizovat zejména úrazy.
Poruchám technologických zařízení lze zabránit pravidelnou a důkladnou údržbou.
V objektech bude použita běžná ochrana před bleskem a proti přepětí.
Pro prevenci vzniku či šíření požáru budou v objektu instalovány přenosné hasící přístroje a vně
stavby požární hydranty dimenzované na příslušný objekt.
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Protipožární zabezpečení stavby
Objekty měnírny a sociálního zařízení na smyčce budou z hlediska požárního zabezpečení tvořit
jeden požární úsek provedený v I.stupni požární bezpečnosti*). Pro prvotní zásah v případě požáru budou
objekty vybaveny přenosnými hasícími přístroji. Vnitřní odběrní místa nebudou zřízena. Vnější odběrná
místa požární vody budou tvořena novými hydranty.
Vlastní stavba tramvajové trati (liniový objekt) vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje
z hlediska protipožární ochrany speciální opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude
umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací
nesmí dojít k poškození ani zakrytí požárních hydrantů.
*) Stupně požární bezpečnosti navržených požárních úseků jsou předběžné, přesně budou stanoveny na základě
přesného výpočtu požárního rizika v další stupni PD.

Následná opatření
Při vypuknutí požáru je nezbytné dodržovat požární a evakuační řád. Problematika požáru a
protipožárních opatření je detailněji řešena v projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí.
Při úniku nebezpečných látek (oleje, maziva, apod.) je nutné co nejrychleji zabránit jejich dalšímu
úniku, zejména do kanalizace, v opačném případě pak co nejrychleji odčerpat kontaminanty z kanalizace.
Pokud dojde ke kontaminaci menšího množství zeminy, je třeba tento znečištěný materiál okamžitě
odstranit a zneškodnit vhodným způsobem.
Veškeré havárie je nutné nahlásit příslušným orgánům (Policie ČR, Záchranný hasičský sbor
apod.).
Příjezd vozidel a těžké techniky požárních jednotek je možný po stávající městské komunikaci
Radlická a dále po tramvajovém pásu smyčky do vzdálenosti cca 15 m od objektu.
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IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
Fáze příprav
•

Všechny regulativy, které předepisuje územní plán, musí být dodrženy.

•

Před zahájením výstavby vyřešit s příslušným orgánem ochrany ZPF trvalé vynětí pozemků p.č.
1316/1 a p.č. 1316/23 ze ZPF.

•

Z hlediska vzdálenosti metra a nově projektované tramvajové smyčky (v souvislosti s bludnými
proudy) dodržet vzdálenost 20 m mezi oběma systémy.

•

Nově vyznačit ochranné pásmo tramvajové trati a obvod dráhy pro tramvajovou smyčku a
měnírnu.

•

V dalším stupni projektové dokumentace zpracovat pro etapu výstavby podrobný plán organizace
výstavby (POV), a to především s ohledem na minimalizaci vlivu staveništní dopravy a strojního
nasazení na chráněnou obytnou zástavbu. Tento plán předložit k posouzení orgánům ochrany
veřejného zdraví.

•

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

•

Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody.

•

Postup a organizaci výstavby připravit tak, aby byl maximálně omezen počet výjezdů ze stavby a
pohyb vozidel a stavební techniky, a aby byl prováděn v maximální míře pouze na staveništi.

•

Před uvedením tramvajové trati do provozu musí být zpracovány a předloženy ke schválení
manipulační, požární a havarijní řády jednotlivých provozů a zařízení.
Vypracovat jako součást tohoto řádu systém informování o vzniklé havárii (policie, hasiči,
záchranná služba, Městský obvod, Praha 4 a Magistrát hl. m. Prahy odbor životní prostředí).

•

V dalších stupních projektové dokumentace provést hydrogeologický, geologický a geotechnický
průzkum v místě plánované stavby.

•

Navrhované přeložky jako jsou vodovodní řady a kanalizační stoky je třeba projednat na
vodoprávním oddělení odboru výstavby Magistrátu hl. m. Prahy.

•

Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou
emisí znečišťujících látek do ovzduší.

•

Při výběru dodavatele strojního zařízení pro stavební práce je nutno se řídit požadavky na
minimální hlučnost použitých mechanismů tak, aby jejich činnost při výstavbě nezpůsobila
zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů.

•

U vytypovaných objektů, kde nelze ochránit venkovní prostor, prověřit v dalších stupních
projektové dokumentace stavebně akustické vlastnosti oken a následnou úpravu, resp. výměnu
okenních prvků.
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•

Je třeba preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk,
prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

•

Při přípravě záměru konzultovat potřebu archeologického dozoru s příslušným orgánem státní
správy.

•

Navržený rozsah likvidované zeleně předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

•

Zpracovatel oznámení doporučuje předem seznámit obyvatele dotčených obytných objektů
s harmonogramem výstavby.

•

V maximální míře koordinovat stavební činnost všech plánovaných staveb podél Radlické ulice
tak, aby byly vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo minimalizovány.

Fáze výstavby
•

Konkrétní řešení zařízení staveniště řešit s dodavatelem stavby na základě plánu organizace
výstavby a po konzultaci s příslušnou městskou částí.

•

V prostoru výjezdů ze staveniště zajistit dopravní značení.

•

Provoz v Radlické ulici ve směru do centra nesmí být narušen.

•

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování
veřejných komunikací. Před výjezdem dopravních prostředků na veřejné komunikace zajistit
vhodný způsob jejich čištění pro zamezení znečištění komunikací.

•

Dodavatel stavby bude rovněž zodpovědný za zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím
využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a za uvedení
komunikací do původního stavu.

•

Za nepříznivých klimatických podmínek (sucho, větrno) zabezpečit zkrápění komunikací a čištění
vozovek, zejména při převozech zemin a manipulaci s nimi.

•

Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska
jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.

•

V prostoru stavby nebudou skladovány pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi zde
nutno omezit na minimum.

•

V období výstavby záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. Likvidace, popř. recyklace
odpadů, musí probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro
nakládání s odpady.

•

Při výkopových pracích provést rozbor, zda mohou být zeminy dále používány jako inertní
materiál, nebo zda s nimi má být nakládáno jako s nebezpečným odpadem.

•

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

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků ropných látek
z dopravních prostředků.

•

Výkopy chránit před vniknutím povrchové vody.

•

Při plánování stavby je třeba preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou
emisí znečišťujících látek do ovzduší.

•

Provádět pravidelně technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů.
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•

Minimalizace prašnosti v době výstavby lze dosáhnout zajištěním výjezdu na veřejné komunikace
pouze čistých vozidel v dobrém technickém stavu.

•

Při přepravě zeminy je nutné z důvodu snížení prašnosti zamezit úniku přepravovaného materiálu
(např. jeho zakrytím na vozidlech).

•

Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

•

Při stavebních pracích je nutno preferovat mechanismy s minimální hlučností tak, aby jejich
činnost při výstavbě nezpůsobila zhoršení akustické situace a překročení hygienických limitů
LAeqs = 60 dB.

•

Hlučné stavební práce provádět v pracovní dny v době od 8 do 17 hod tak, aby se minimalizovaly
negativní vlivy na pohodu obyvatel.

•

Pro snížení akustického zatížení okolí stavby ve fázi provozu realizovat doporučená protihluková
opatření:
Orient.

Výška

staniče
ní

Strana

Popis objektů

Možnosti PHO

PHC nad
niveletou

Poznámka

terénu

v km
Obytný objekt č.p. 2244/108

IPHO

Obytný objekt č.p.2368/106

IPHO

Obytný objekt č.o.110

IPHO

Tyto objekty jsou v těsné

P
Obytný objekt K Vodojemu č.o.
0,000

2

-

Obytný objekt K Vodojemu č.o.
1

0,100
L

Obytný objekt č.p. 1932/55

blízkosti ul. Radlická

IPHO

IPHO

IPHO
Komerční objet č.61 je využíván pouze

L

Komerční objekt č.p. 1170/61,
ul. Na Laurově č.p.1017/5

z části jako administrativa. V dolní části je

-

v současné době nevyužívaná obchodní
plocha.

P

0,100

P

Obytný objekt č.p. 2071/112

IPHO

Obytné objekty v ulici Nad

PHC v km

4 m nad

PHC musí být pohltivá ve směru ke

Laurovou a Na Loužku.

0,143-0,260

terénem

komunikaci.

Řada obytných objektů v ulici

PHC v km

4 m nad

Holubova

0,112 – 0,387

terénem

Řada obytných objektů v ulici

PHC v km

4 m nad

0,391

L
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Orient.

Výška

staniče
ní

Strana

Popis objektů

Možnosti PHO

Poznámka

niveletou
terénu

v km
Pechlátova (45/1;49/3;46/5)

P
0,391

Obytné objekty v ulici na
Loužku
Komerční objekt 2483/138

0,470

PHC nad

0,112 – 0,387

terénem

-

-

Dtto jako v předchozím úseku.

-

Komerční objekty 2488/97;
L

-

-

Lze doporučit výměnu oken.

č.p. 99; 2486/103
P

Objekt školy č.p. 115/140

IPHO

L

Obytný objekt Pechlátova č. 16

IPHO

P

Obytné objekty č.p. 119 a 176

IPHO

0,470
PHC vzhledem k jejímu umístění na hranici
0,615

pozemku , tzn. na vrchu opěrné stěny není
technicky reálné.

•

V období výstavby záměru minimalizovat vznik odpadů. Stavební odpady třídit a zajistit jejich
vhodné zneškodnění s upřednostněním recyklace.

•

Vzhledem k tomu, že není zcela vyloučena možnost archeologického nálezu doporučujeme
realizovat archeologický dozor, tzn. ve fázi projektových příprav a následné výstavby (etapa
zemních prací) spolupracovat s archeologem.

•

Dřeviny nebo i celé porosty dřevin nacházející se v blízkosti staveniště a na staveništi účinně
chránit před možným poškozením různými technickými opatřeními (oplocení, bednění atd.).

•

Při stavebních pracích dodržovat ČSN DIN 18920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci
při stavebních činnostech.

•

V případě, že bude nutné vést výkopy (např. pro sítě) mezi stromy, dodržet ochranná opatření
podle ČSN DIN 18 920.

•

Nezbytné kácení dřevin provést mimo vegetační a mimo hnízdní období.

•

Likvidovanou zeleň kompenzovat dle §9 zák. č. 114/92 Sb. Ozelenění zajistit kvalitními jedinci.

•

Likvidaci stávajících dřevin a keřů provádět v souladu s dodržením bezpečnosti práce a s
ohledem na vedení inženýrských sítí.

•

Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost
narušení faktorů pohody.

•

Ve spolupráci s městskou částí Praha 5 bezodkladně řešit případné stížnosti obyvatelstva.
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Fáze provozu
•

Dodržovat stanovené havarijní, provozní a manipulační řády.

•

Zajistit vhodné sorpční prostředky k likvidaci eventuálních havarijních úniků nebezpečných látek.

•

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

•

Veškeré dešťové a splaškové vody odcházející ze záměru musí splňovat podmínky předepsané
zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách.

•

V období provozu záměru je třeba minimalizovat vznik odpadů. Likvidace, popř. recyklace
odpadů, musí probíhat v souladu s právní úpravou a v souladu se schválenými postupy pro
nakládání s odpady.
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V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Použité údaje o intenzitách dopravy pro stávající stav a výhledový rok 2010 na zvoleném úseku
Radlické ulice byly zpracovány Ústavem dopravního inženýrství hl. m. Prahy.
Stav současné akustické situace byl zjišťován akustickým měřením v terénu (sonda). Výsledky
akustických měření sloužily pro kalibraci výpočtového modelu.
Výhledový stav akustické situace v roce 2010 i počáteční akustická situace byly zjišťovány
výpočetním postupem. K výpočtům bylo použito programového produktu HLUK+ pásma, verze 6.68.
Tento program je založen na „Metodických pokynech pro výpočet hladin akustického tlaku A z pozemní
dopravy (VÚVA, Brno 1991)“ a na „Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Zpravodaj
MŽP ČR č. 3/1996)“.
Vyhodnocení významnosti vlivů bylo provedeno na podkladě metodiky vyhodnocování vlivů na
životní prostředí uveřejněné v časopise EIA č. 1 - 4/2001. Tato metodika spočívá ve stanovení
koeficientu významnosti jednotlivých vlivů na základě definovaných kriterií.
Na pozemcích dotčených realizací prodloužení tramvajové trati byl proveden dendrologický
průzkum s vyhodnocením funkčního a estetického významu dřevin zpracovaný dle metodiky ČÚOP z
roku 1993.
Další údaje uvedené v oznámení vlivů záměru na životní prostředí a z nich vyplývající hodnocení
byly získány:
• literární rešerší (viz. seznam použité literatury),
• podkladů zapůjčených investorem,
• územně plánovacích dokumentů a podkladů,
• odbornými konzultacemi,
• průzkumem v terénu,
• jednáním se dotčenými orgány.
Předložené oznámení je zpracováno v souladu se současně platnými právními normami.
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VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Fáze výstavby
Projektová dokumentace stavby je ve fázi dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR).
Některé detailní informace o stavbě nejsou v tomto stupni rozpracovanosti projektové dokumentace
k dispozici.
Doprava
Použité intenzity dopravy na posuzovaných komunikací jsou odborným odhadem Ústavu
dopravního inženýrství hl. m. Prahy.
Další neurčitost plyne ze stanovení koeficientů pro výpočet intenzit a přerozdělení dopravy.
Faktorem, který omezuje přesnost matematického modelování, je i vzdálený výhled předpokládaného
provozu na komunikační síti (2010), kdy je obecně odhadována technologická úroveň vozového parku a
jeho emisní parametry na základě znalostí současných technologií a trendů obměny vozového parku
v České republice.
Hluk
Akustická studie hodnotí ty vlivy, které lze již v současné době a na základě stávajících podkladů
postihnout a pro tyto skutečnosti uvádí ochranná opatření. Výsledky hlukové studie odpovídají stupni
rozpracovanosti projektu a podrobnosti poskytnutých vstupních údajů.
Přesnost modelových výpočtů hluku je v toleranci ± 2 dB.
Geologie, hydrogeologie
Pro plánovanou stavbu „Prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky)“ nebyl
uskutečněn vlastní účelový geologický a hydrogeologický průzkum. Hodnocení vychází z dostupných
archivních údajů a průzkumů (viz. literatura č. 26), které byly realizovány v souvislosti s předcházející
stavební činností v území. Pro tento stupeň projektových příprav jsou tyto podklady postačující.
Pro přesnější zhodnocení vlivu výstavby a následného provozu záměru by bylo vhodné zpracovat
podrobný hydrogeologický a geologický průzkum v místě projektované stavby.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Vlastní posuzovaný záměr je řešen v jediné variantě, která vychází z projektové dokumentace pro
územní rozhodnutí.
Dále jsou řešeny jednotlivé časové horizonty stavů v území, které nejsou v pravém slova smyslu
variantami. Tyto stavy však dávají dobrý přehled o celkovém stavu životního prostředí v jednotlivých
letech a o samotném příspěvku záměru k těmto předpokládaným stavům.
V oznámení jsou hodnoceny následující základní stavy:
•

Stávající stav (2005)

•

Fáze výstavby (4/2006 – 2/2007)

•

Stav v roce naplnění územního plánu (2010) – stav s realizací záměru

Vyhodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí v rámci uvedených stavů je předmětem
předchozích kapitol.
Shrnutí
Realizace záměru nebude představovat významné zhoršení životního prostředí. U
jednotlivých složek životního prostředí nedojde v důsledku výstavby a provozu prodloužené
tramvajové trati do Radlic k výrazným negativním změnám ani k překročení únosné míry zatížení.
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ČÁST F - ZÁVĚR
Zpracované oznámení záměru „P r o d l o u ž e n í t r a m v a j o v é t r a t i d o R a d l i c
( v č e t n ě s m y č k y ) “ předložené dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, bylo zpracováno v rozšířeném znění ve smyslu přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení se zabývá vymezením vlivů výstavby a provozu záměru na životní prostředí a
hodnocením záměru z hlediska ekologické únosnosti prostředí.
Pro uvedený záměr byly zpracovány odborné studie k těm složkám ŽP (hluk, dendrologie), které
by mohly mít zásadní vliv z hlediska negativních dopadů záměru na okolí.

Ze zpracování oznámení vlivu na životní prostředí stavby Prodloužení tramvajové trati do Radlic
vyplynuly tyto závěry:
•

Cílem záměru je prodloužení tramvajové trati v ulici Radlická v Praze 5 o cca 741 m v úseku od
stávajícího úvraťového obratiště Laurová až ke stanici metra Radlická, kde bude nová trať
ukončena tramvajovou smyčkou. V daném úseku budou zřízeny tři nové tramvajové zastávky –
„Laurová“, „Radlická – škola“ a „Radlická“.

•

Realizace záměru významně přispěje ke zkvalitnění dopravní obsluhy v zájmovém území.
Stávající čtyřpruhový úsek ulice Radlické od křižovatky Na Laurové ke křižovatce U Kostela
bude tvořit nová tramvajová trať a dva jízdní pruhy pro automobilovou dopravu (jeden pruh
z centra, jeden do centra). Nevyhovující úvrať Laurová bude nahrazena kvalitním koncovým
zařízením v podobě nové tramvajové smyčky.

•

Prodloužení tramvajové trati si vyžádá zřízení nové měnírny, sociálního zařízení na smyčce, nové
veřejné osvětlení, opěrné zdi a protihlukové clony. Současně s výstavbou nové tramvajové trati
dojde i k rekonstrukci přilehlých vozovek vč. chodníků a přeložkám dotčených inženýrských sítí
(trubní a elektrická vedení).

•

Záměr je v souladu s územním plánem a s regulativy vymezenými pro dané území. Nová
tramvajová trať v Radlické ulici je navržena na funkčních plochách „OV (území všeobecně
obytné), SVO (území služeb a obchodu) a S4 (ostatní dopravně významné komunikace)“.
Umístění tramvajové smyčky na nynější ploše SVM (území smíšené městského typu) si vyžádá
změnu ÚP hl. m. Prahy. Tato změna je vedena pod číslem Z 1015/00 a jejím předmětem je
vymezení plochy pro tramvajovou smyčku v rámci funkce DM (plocha pro zařízení a plochy pro
hromadnou dopravu osob). Změna ÚP je v současné době ve stádiu projednávání.

•

Dotčené pozemky jsou zařazeny převážně jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.
V zájmovém území se nevyskytuje lesní půda (PUPFL). Zemědělská půda (ZPF) bude dotčena ve
velmi omezeném rozsahu. Záměr si vyžádá trvalé vynětí ze ZPF u pozemku p. č. 1316/1 a
p. č. 1316/23.

• Trasa nově navrhované tramvajové trati prochází ostře zaříznutým údolím Radlického potoka.
Během výstavby metra a dalších okolních objektů bylo celé údolí upraveno rozsáhlými
navážkami, jejichž mocnost podle archivních sond dosahuje až 5 m. Navážky jsou nesourodé,
převážně typu hlinitých zemin s nepravidelným obsahem stavební suti.
• Hladina podzemní vody se pohybuje v rozmezí 4 – 6 m, a proto neovlivní tramvajové těleso ani
objekt měnírny či sociálního zařízení na smyčce.
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• Podzemní část stavby nebude představovat překážku proudu podzemní vody.
• Přirozené živení podzemních vod je v současné době narušeno dlouhodobým srážkovým
deficitem a dále rozsáhlou stavební činností v širším okolí. Podzemní vody jsou ovlivněny
paleozoickými horninami. Lze tedy očekávat zvýšenou mineralizaci zvláště obsahem síranů.
• Ochuzení tvorby podzemních vod v důsledku odvodu srážkových vod z nově realizovaných
zpevněných ploch a zastavěných ploch zájmového území stavby do kanalizační sítě je z
bilančního hlediska zcela zanedbatelné.
• Produkce splaškových odpadních vod ve fázi provozu záměru z objektu měnírny Radlice a
z objektu sociálního zařízení u nové smyčky tramvajové trati se předpokládá cca 1,2 m3/den.
• Roční produkce dešťových odpadních vod z provozu novostavby tramvajové trati včetně smyčky
odvedené do veřejné kanalizace bude činit 3 878 m3/rok.
• Nově navržené komunikace budou odvodněny pomocí uličních vpustí do veřejné kanalizační
stoky. Odvodnění tramvajové trati je navrženo přes odkalovací jímky a pomocí přípojek na
veřejnou městskou kanalizační síť. Nová tramvajové smyčka bude odvodněna přes odvodňovací
žlábky, uliční vpusti a odkalovací jímky (bahníky) v případě odvodnění výhybek.
• Odvod dešťových a splaškových odpadních vod do jednotné městské kanalizace ústící do toku
Vltavy s ohledem na velikost průtoků na Vltavě nenaruší bilanci povrchových vod v jejím
povodí. Jakost odpadních dešťových a splaškových vod produkovaných záměrem odpovídá
obdobným splaškovým vodám v pražské aglomeraci.
• Z hlediska problematiky vod lze konstatovat, že stavba nebude mít nepříznivé dopady na životní
prostředí v daném území.
• Zájmové území leží mimo hranici zátopového území a nenachází se ani v PHO vodního zdroje.
• V období výstavby bude zdrojem plošného znečištění ovzduší plocha staveniště. Liniovým
zdrojem znečištění ovzduší v době výstavby bude na dotčených komunikacích nákladní
automobilová doprava související se stavbou. Dalším zdrojem emisí bude staveništní doprava a
provoz mechanizace na staveništi.
• Případné emise plynných látek z mobilních zdrojů souvisejících se stavbou lze označit za málo
významné. Za nepříznivých klimatických podmínek bude nutné zabezpečit zkrápění komunikací
a čištění vozovek, zejména při převozech zemin a manipulaci s nimi.
• Nárůst intenzit dopravy a s tím spojený nárůst emisí v souvislosti s probíhající výstavbou záměru
bude kompenzován uzavírkou Radlické ulice ve směru z centra a s tím souvisejícím poklesem
stávajících intenzit automobilové dopravy.
• Hodnocený investiční záměr nepředstavuje v etapě provozu žádný bodový, liniový ani plošný
zdroj znečišťování ovzduší. V důsledku realizace záměru nedojde ke zhoršení emisní situace
ovzduší.
• Komplexní vyhodnocení hluku ze stavební činnosti v souvislosti s realizací záměru je předmětem
Akustické studie – Fáze výstavby, která tvoří přílohu č. 1 oznámení.
• Při provádění stavebních prací by mohlo dojít k případnému krátkodobému překročení limitních
hladin akustického tlaku, a to zejména u chráněných objektů situovaných přímo u komunikace
Radlická. Vzhledem k liniovému charakteru výstavby by toto překročení bylo velmi krátkodobé.
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• Je nutné organizačně zajistit provádění hlučných prací v době, kdy je pravděpodobné zasažení
minimálního počtu obyvatel nadměrným hlukem, tzn. v pracovní dny mezi 8 a 17 hodinou.
• Na stavu akustické situace ve venkovním prostoru v denní i noční době se ve výhledovém roce
2010 bude podílet stejnou mírou silniční i tramvajová doprava.
• Ve výhledu r. 2010 dojde ve výpočtových bodech č. 1 – 50 ke změně hodnot hladin akustického
tlaku A v rozmezí od -2 do +2 dB oproti současnému stavu. Nový zdroj hluku – tramvajová
doprava - bude veden v ose komunikace. Současně dojde ve výhledu r. 2010 k významnému
snížení intenzity automobilového provozu na komunikaci Radlická v souvislosti s realizací
Radlické radiály.
• Pro ochranu venkovního prostoru chráněných objektů byly navrženy protihlukové clony pohltivé
ve směru ke komunikaci (vlevo na km 0,112 - 0,387 a vpravo na km 0,143 – 0,260).
• U dalších vytypovaných objektů (viz. tab. č. 6 Akustická studie – Hluk z dopravy), kde nelze
ochránit venkovní prostor, je třeba se zaměřit na ochranu vnitřního prostředí. Ovlivněné objekty
budou řešeny v dalších stupních projektové dokumentace prověřením stavebně akustických
vlastností oken a následnou úpravou, resp. výměnou okenních prvků.
• V případě nerealizace Radlické spojky lze konstatovat, že dominantním zdrojem hluku bude
v převážné části území především automobilová doprava.
• Záměrem nebudou dotčeny žádné prvky ÚSES, zvláště chráněná území přírody ani VKP dle
zákona č. 114/1992 Sb.
• Stavba se dostává do střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny v případě odstranění stávající
zeleně na ploše zájmového území. Z hlediska likvidace bylinné vegetace půjde o vliv
nevýznamný, neboť v území jsou přítomna společenstva bez větší floristické hodnoty. V rámci
výstavby záměru dojde také k likvidaci části stávající stromové a keřové vegetace (77 stromů do
průměru kmene 10 cm, 78 stromů o průměru kmene 10-30 cm, 4 ks stromů do průměru kmene 50
cm a 930 m2 keřů), jejíž hodnota byla vyčíslena na 295 359 Kč.
• Likvidovanou zeleň je navrženo kompenzovat 30 ks listnatých stromů, 14 ks jehličnatých stromů,
vyššími keři v hustotě 1 - 2 ks/m2 na ploše 1390 m2, keři pokryvnými v ploše 420 m2 a travnatými
plochami v rozsahu 6 410 m2. Plochy zeleně v souvislosti s realizovanou stavbou budou činit
celkem 8 220 m2.
• Realizace záměru bude mít zprostředkovaně vliv na populace živočichů v zastavěném území. Po
dočasnou dobu v důsledku likvidované zeleně může dojít např. ke zmenšení hnízdních příležitostí
pro ptactvo, k redukci populací přítomných druhů hmyzu apod. V širším okolí zájmového území
se však nachází dostatek náhradních lokalit, kde mohou ptáci hnízdit.
• Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradními výsadbami v rámci plánovaných
sadových úprav.
• Navrhovaná stavba leží v území s možným výskytem archeologických památek. Z tohoto důvodu
doporučujeme v průběhu zemních prací realizovat archeologický dohled.
• Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky.
• Dotčená lokalita se nachází v památkově chráněném území – v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace.
• Stavba nepředstavuje zhoršení rizika pro zdraví obyvatel.
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• Budou-li respektovány podmínky navržené v tomto oznámení, lze případné zásahy do životního
prostředí akceptovat.

Realizaci „Prodloužení tramvajové trati do Radlic (včetně smyčky)“
lze při respektování navrhovaných opatření doporučit k realizaci.

- EKOLA group, spol. s r. o. -

121

Oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky

ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Základní údaje o záměru
Stavba je umístěna v délce cca 741 m v Radlické ulici v úseku od stávajícího úvratiště Laurová až
ke křižovatce Radlická – U Kostela, kde je projektována nová tramvajová smyčka. Tramvajová trať je
navržena na zvýšeném tramvajovém pásu, který je součástí přilehlé pozemní komunikace.
V důsledku realizace záměru bude stávající čtyřpruhový úsek Radlické ulice v daném úseku
zúžen na dva jízdní pruhy 2 x 3,30 m(jeden ve směru do centra a druhý ve směru z centra) a ve střední
části bude vložena nová tramvajová trať o šířce pásu 6,65 – 6,85 m.
Prodloužení tramvajové trati nepřinese žádné změny v organizaci dopravy na stávající navazující
tramvajové trati. Počet tramvajových linek (tj. pouze linka č. 6) i intenzita provozu (218 souprav v denní
době a 24 souprav v noční době) nedozná změn.
Územní plán
Posuzovaná stavba se nachází v k.ú. Radlice a k.ú. Smíchov.
Záměr je v souladu s územním plánem a s regulativy vymezenými pro dané území. Nová
tramvajová trať v Radlické ulici je navržena na funkční ploše „S4, OV a SVO“.
Umístění tramvajové smyčky si vyžádá změnu ÚP hl. m. Prahy. Tato změna je vedena pod číslem
Z 1015/00 a je v současné době ve stádiu projednávání. Předmětem změny je vymezení tramvajové
smyčky v rámci plochy DM (plocha pro zařízení a plochy pro hromadnou dopravu osob).
Hluk
K emisím hluku bude docházet jak v průběhu výstavby tramvajové trati v důsledku dopravy
stavebních materiálů a provádění stavebních a demoličních prací, tak v důsledku pohybu tramvajových
souprav po trati ve fázi provozu.
K případnému krátkodobému překročení limitních hladin akustického tlaku by při provádění
stavebních prací mohlo dojít zejména u chráněných objektů situovaných přímo u komunikace Radlická.
Hlučné stavební práce je třeba provádět v době od 8 do 17 hod v pracovní dny tak, aby se co
nejvíce minimalizovaly negativní vlivy na obyvatelstvo chráněné zástavby.
Z hodnocení stávající akustické situace vyplývá, že v řadě výpočtových bodů jsou již v současné
době překračovány hygienické limity pro denní (60 dB) a noční dobu (50 dB).
Ze zpracované akustické studie vyplývá, že na akustické situaci ve výhledovém roce 2010 se ve
všech výpočtových bodech v denní i noční době podílí zhruba stejnou mírou silniční i tramvajová
doprava, pouze v místech zastávek, kde je uvažována nízká rychlost tramvajové dopravy převládá hluk
z dopravy silniční.
Změny ve vypočtených hladinách akustického tlaku A ve výhledovém roce 2010 se oproti
současnému stavu pohybují v rozmezí ± 2dB, což jsou hodnoty měřením neprokazatelné, a proto se
akustická situace i přes vliv dalšího zdroje hluku výrazně nezmění. Ve výpočtových bodech zůstává
hodnocení ekvivaletních hladin akustického tlaku stejné jako pro stávající stav v roce 2005.
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Pro ochranu obytných objektů před hlukem z pozemní dopravy byly navrženy jednak
protihlukové clony (PHC), jednak protihlukové úpravy na oknech (IPHO). Ekvivalentní hladiny
akustického tlaku hluku z dopravy jsou vypočteny pro dvě varianty navržených výšek protihlukových
clon. V prvním případě jsou navrženy výšky clon s ohledem na max. účinnost ochrany před hlukem – tj.
clony jsou optimalizované, v druhém případě jsou v jednotlivých výpočtových bodech vypočítány
ekvivalentních hladiny akustického tlaku hluku z dopravy pro max. uvažovanou výšku PHC 4 m nad
přilehlým terénem.
V případě nerealizace Radlické spojky lze konstatovat, že dominantním zdrojem hluku bude
v převážné části území především automobilová doprava.
Znečištění ovzduší
Vliv na ovzduší bude mít pouze samotná výstavba prodloužení tramvajové trati. Následný provoz
záměru nebude představovat zdroj znečištění ovzduší v území.
V období výstavby bude zdrojem znečištění ovzduší staveniště (plošný zdroj), nákladní
automobilová doprava související se stavbou na okolních komunikacích (liniový zdroj) a staveništní
doprava a provoz mechanizace na staveništi.
Nárůst emisí ve fázi výstavby záměru bude kompenzován uzavírkou Radlické ulice ve směru
z centra a s tím souvisejícím poklesem emisí stávajících intenzit automobilové dopravy.
Za nepříznivých klimatických podmínek bude nutné zabezpečit zkrápění komunikací a čištění
vozovek, zejména při demoličních pracích a manipulaci se zeminami.
Geologie, hydrogeologie
Projektované prodloužení tramvajové trati v Radlické ulici v úseku od křižovatky ulice Na
Laurové až ke stanici metra Radlická je vedeno převážně v úrovni stávajícího terénu – v zasypaném údolí
radlického potoka a v severní části trati po úpatí svahu překrytého mohutnými svahovými hlínami. Objekt
měnírny bude založen ve svahových sedimentech.
Širší zájmové území je morfologicky členité se složitou geologickou stavbou. Skalní podklad
tvoří nepravidelně zvětralé břidlice s mohutným kvartérním pokryvem tvořeným deluviálními a
fluviálními sedimenty. Celé území je ovlivněno polohami nesourodých navážek z období výstavby metra
a dalších objektů.
Podzemní voda vázaná na sedimenty aluviální nivy stéká ve směru spádu terénu a je napájena
svahovými prameny z široké infiltrační oblasti. Hladina podzemní vody zastižená v hloubce 4 – 6 m pod
terénem neovlivní projektovanou stavbu.
Voda
V důsledku realizace záměru se nepředpokládá negativní ovlivnění hydrologických charakteristik
zájmového území. Podzemní část stavby nebude představovat překážku proudu podzemní vody.
Průměrná denní produkce splaškových odpadních vod ve fázi provozu záměru v rozsahu cca 1,2
m /den se předpokládá z objektu měnírny Radlice a z objektu sociálního zařízení u nové smyčky
tramvajové trati.
3

Realizací záměru nedojde k výrazné změně charakteru odvodnění oblasti, neboť charakter
povrchu se výrazně nezmění. Roční produkce dešťových odpadních vod z provozu novostavby
tramvajové trati včetně smyčky odvedené do veřejné kanalizace bude činit 3 878 m3/rok.
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Jakost odpadních dešťových a splaškových vod z posuzovaného záměru odpovídá obdobným
splaškovým vodám v pražské aglomeraci. Odvod dešťových a splaškových odpadních vod do jednotné
městské kanalizace ústící do toku Vltavy s ohledem na velikost průtoků na Vltavě nenaruší bilanci
povrchových vod v jejím povodí.
Během stavby může být podzemní voda kontaminována zejména úniky pohonných hmot, olejů a
mazadel z dopravních či stavebních mechanizmů. Při případné havárii bude nutné zahájit sanační čerpání
a kontaminovanou vodu příslušným způsobem sanovat.
Z hlediska problematiky vod stavba nebude mít nepříznivé dopady na životní prostředí v daném
území.
Půda
Záměrem budou dotčeny pozemky převážně pozemky kategorie ostatní plocha nebo zastavěná
plocha a nádvoří. V zájmovém území se nevyskytuje lesní půda (PUPFL). Realizace stavby si vyžádá
trvalé vynětí ze ZPF u pozemku p. č. 1316/1 a p. č. 1316/23. Tyto pozemky v současné době tvoří
zpevněné plochy.
Ochrana přírody
V souvislosti s realizací záměru dojde také k zásahu do stávající bylinné, stromové a keřové
vegetace. Důvodem likvidace dřevin je prodloužení tramvajové trati do Radlic včetně smyčky a s tím
souvisí pozměněné vedení komunikací a chodníků podél trati. Dalším důvodem kácení je návrh
protihlukových zdí, terénní úpravy, vysvahování ploch, které navazují na nové zpevněné plochy.
V řešeném území se nachází dřeviny vysázené i náletové různého stáří.
K likvidaci je navrženo celkem 77 ks stromů do průměru kmene 10 cm, 78 stromů o průměru
kmene 10 - 30 cm, 4 ks do průměru kmene 50 cm a 930 m2 keřů. Rozsah likvidace dřevin je nutný
předem projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.
Návrh sadových úprav se zaměřuje na plochy zeleně (8 220 m2) uvnitř záboru pro dotčenou
stavbu. Jedná se o menší plochy podél komunikace, jejichž úprava je vyvolána prodloužením tramvajové
trati a s tím spojenými změnami v situování zpevněných ploch.
Z hlediska možných vlivů na faunu zájmového území přichází toto hodnocení v úvahu pouze na
lokalitě budoucí tramvajové smyčky. Tato lokalita je v současné době osídlena živočichy v městském
prostředí běžnými, zastoupenými především synantropními druhy hmyzu a ptáků. Z faunistického
hlediska není území tramvajové smyčky ničím výjimečné a není proto nutné ho z tohoto důvodu chránit.
Po dočasnou dobu (tj. v době mezi kácením a zapojením kompenzované zeleně) dojde ke
zmenšení hnízdních příležitostí pro ptactvo, k redukci populací přítomných druhů hmyzu apod. Případné
negativní vlivy na faunu v zájmovém území pokládáme za akceptovatelné.
V zájmovém území se nenachází žádný prvek územního systému ekologické stability. Záměrem
bude dotčeno pouze ochranné pásmo nadregionálního biokoridoru (NRBK Vltava). Ovlivnění tohoto
pásma posuzovanou stavbou je minimální.
V blízkosti posuzovaného záměru se nenachází žádná zvláště chráněná území, registrované VKP
ani přírodní parky chráněné dle zákona č. 114/1992 Sb.
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Archeologické památky, památkově chráněné území
Zájmové území stavby se nachází v památkově chráněném území – v ochranném pásmu Pražské
památkové rezervace. Záměrem nebudou dotčeny kulturní památky.
Možné narušení archeologických památek v souvislosti s realizací záměru je možné očekávat
v prostoru navrhované tramvajové smyčky. Preventivním opatřením je provedení archeologického dozoru
ve fázi zemních prací.
Zdravotní rizika
Realizace a provoz záměru nepřinese žádné zvýšení zdravotních rizik obyvatelstva.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
•

vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací
dokumentace

•

vyjádření příslušného úřadu k záměru dle § 45i zákona 114/1992 Sb. v platném znění
(vliv záměru na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast)

•

přílohy mapové, grafické apod.

•

fotodokumentace
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