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ÚVOD
Zpracování předkládané dokumentace předcházelo oznámení záměru „Stavba č.8313 –
Libeňská spojka“ (Mott MacDonald, červenec 2006), které bylo zpracováno ve smyslu
přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Podkladem pro uvedené oznámení záměru byla vyhledávací studie (Satra, 2005). V rámci této
studie byly prověřovány možné varianty vedení a realizace této komunikace (např. povrchové
řešení, ražený tunel, hloubený tunel). Výsledkem vyhledávací studie byl návrh dvou aktivních
variant Libeňské spojky, které se od sebe lišily organizací dopravy. Obě aktivní varianty byly
posouzeny z hlediska vlivů na životní prostředí v oznámení záměru.
V rámci zjišťovacího řízení byly příslušným orgánem (Magistrát hl.m.Prahy) shromážděny
došlé připomínky k předmětnému záměru a byly vydány závěry zjišťovacího řízení. Závěry
zjišťovacího řízení byly zaslány dne 3.11.2006 dopisem OOP MHMP č.j. MHMP –
270889/2006/OOP/VI/EIA/208-2/Žá.
Závěrem zjišťovacího řízení bylo konstatování, že záměr bude dále posuzován se zaměřením
na následující oblasti:
. vyhodnocení kumulativních vlivů v území včetně koordinace se souvisejícími dopravními
záměry
. problematiku znečištění ovzduší
. problematiku hluku
. problematiku ochrany přírody a krajiny a ochrany vod
. vlivy při výstavbě
. zabývat se navrženým variantním řešením včetně dalších relevantních připomínek k
oznámení.
Poznámka:
Součástí došlých připomínek byl návrh alternativního vedení trasy Libeňské spojky v návaznosti na alternativní
vedení trasy stavby č.081 Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka tak, jak je navrhla občanská
sdružení „Za naši budoucnost“ a „Ateliér pro životní prostředí“.

Vypořádání závěrů zjišťovacího řízení a jednotlivých připomínek je uvedeno v příloze H.7.
Posouzení alternativního vedení Libeňské spojky ve vztahu ke stavbě MO č.0081 podle
návrhu občanských sdružení je uvedeno v příloze H.9.
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ČÁST A - ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A.1 Obchodní firma
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor městského investora
A.2 IČ
IČ
DIČ

00064581
CZ 00064581

A.3 Sídlo
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Odbor městského investora
Ing. Jiří Toman
Ředitel odboru
Vyšehradská 51
128 00 Praha 2
tel.
fax

236 001 111
236 007 027
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ČÁST B - ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I Základní údaje
B.I.1 Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č.1
Název záměru
Libeňská spojka – stavba č.8313.
Zařazení záměru podle přílohy č.1
Libeňská spojka je místní komunikací o 2 jízdních pruzích s jedním průběžným přípojným a
odbočovacím pruhem v každém směru o celkové délce cca 1,35 km. Podle přílohy č.1 zákona
č.100/2001 Sb. v platném znění náleží do bodu 9.1 kategorie II „Novostavby, rozšiřování a
přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii
I)“. Příslušným úřadem je Magistrát hlavního města Prahy.

B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru
Z hlediska druhu pozemní komunikace je záměr definován jako místní sběrná komunikace
funkční třídy B. Z hlediska charakteru komunikace se jedná o místní obousměrnou směrově
rozdělenou komunikaci, která je vedena v tunelu se dvěma samostatnými tubusy. V obou
směrech se předpokládá umístění dvou jízdních pruhů a jednoho průběžného přípojného a
odbočovacího pruhu. Návrhová rychlost činí 50 km/h.
Součástí stavby jsou dvě křižovatky v prostoru Vychovatelny a U Kříže, které tvoří
připojovací body Libeňské spojky. Na obou stranách je umožněno připojení jak hlavních
dopravních proudů (Prosecká radiála, Zenklova ulice, Městský okruh), tak i ostatních
povrchových komunikací. Křižovatky jsou řešeny mimoúrovňově pro hlavní dopravní
proudy, pro povrchovou dopravu buď světelně řízenou křižovatkou (náměstí Na Stráži), nebo
okružní křižovatkou ( U Kříže).
Celková délka stavby Libeňské spojky činí přibližně 1,35 km. Stanovit její přesnou délku je
obtížné v důsledku rozdílně dlouhých připojovacích a odbočovacích větví a navazujících
komunikací. Délka tunelového úseku činí 864,4 m ve směru k Městskému okruhu
(Vychovatelna – U Kříže) a 844,1 m ve směru k Prosecké radiále (U Kříže – Vychovatelna).

B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Hlavní město Praha
Městská část Praha 8
Libeň

B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Libeňská spojka se nachází v severovýchodní části města v Městské části Praha 8 – Libeň.
Její význam spočívá v dopravním propojení Městského okruhu a Prosecké radiály.
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Z dopravního hlediska tak má celoměstský význam. Libeňská spojka zajišťuje přenos dopravy
mezi křižovatkou Vychovatelna (Prosecká radiála, Zenklova ul., Davídkova ul., atd.) a
Městským okruhem v oblasti Balabenky s potenciální návazností na Vysočanskou radiálu a
další komunikační síť místního významu (Prosecká ul., Zenklova ul., atd.). Převládajícími
toky dopravy je obousměrné propojení dopravních proudů z Prosecké radiály (Liberecká ul.)
a směr ze Zenklovy ulice od Kobylis na Městský okruh (Balabenka) a pokračování dále do
Malešic, Strašnic, Jižní spojku a naopak. Příprava této stavby byla zahájena již v 80. letech
minulého století rozsáhlou a nedokončenou asanací území. Navrhované řešení je však oproti
původnímu návrhu ze ZÁKOSu značně odlišné a významně ohleduplnější k prostředí, kterým
stavba prochází. Situace širších vztahů je uvedena v mapové příloze H.8.
Z technického hlediska se jedná o novostavbu místní komunikace o dvou jízdních pruzích a
jednoho průběžného připojovacího a odbočovacího pruhu v každém směru. Libeňská spojka
je vedena v hloubeném patrovém tunelu se dvěma samostatnými tubusy. Návrhová rychlost
činí 50 km/h. Napojovacími body Libeňské spojky jsou mimoúrovňové křižovatky
Vychovatelna v prostoru Prosecké radiály a U Kříže v prostoru křížení s Městským okruhem.
Popis technického řešení záměru a jeho technické parametry jsou uvedeny v kapitole B.I.6.
Výstavbu a provoz Libeňské spojky je nutné koordinovat s dostavbou komunikací Městského
okruhu, a to staveb č. 0081 (Pelc Tyrolka-Balabenka) a č. 0094 (Balabenka-Štěrboholská
radiála). Především je třeba zprovoznit celou Libeňskou spojku společně se stavbou č. 0094 a
úsekem stavby č. 0081 v části Balabenka –U Kříže. K realizaci Libeňské spojky je tedy
možné přistoupit společně s těmito stavbami. Realizace Vysočanské radiály (II.etapa) je
předpokládána až v další výhledové etapě.
Předkládaná dokumentace počítá s kumulací vlivů staveb Libeňské spojky a staveb MO č.081
a č.094. Stavba Vysočanské radiály (Kbelská – Balabenka) je připravovanou stavbou jejíž
návrh není dosud definitivně stabilizován. Dopravní stav zájmového území hodnocený v této
dokumentaci EIA je v důsledku připojení Vysočanské radiály na stavbu MO č.0081 a stavby
MO č.0094 ve variantě 2 nejnepříznivějším stavem z hlediska velikosti intenzit dopravy a
odpovídá maximálnímu dopravnímu zatížení v daném úseku MO.
V území Horní a Dolní Libně jsou vypracovány projekty na obnovu vodovodů a kanalizací,
některé části těchto projektů mohou být realizovány ve stejné etapě jako Libeňská spojka,
některé je nutno přímo podřídit.
Společně s výstavbou Libeňské spojky je možné řešit pozemní výstavbu v oblasti mezi
ulicemi Zenklova a Vosmíkových a to jako náhradu za již zdemolované, nebo v rámci
Libeňské spojky demolované objekty, případně dostavbu na náměstí Na Stráži. Společně se
stavbou Libeňské spojky je předpokládána celková rekonstrukce parteru v ulici Zenklova a v
dalších dotčených ulicích.
Dle dalších předpokladů může rovněž dojít ke kumulaci se záměry soukromých investorů
v oblasti mezi ulicemi Zenklovou a Františka Kadlece. Rovněž pak k dalším podobným
investicím v oblasti Horní Libně.
V neposlední řadě v jižní části Libeňské spojky je možnost současné výstavby železniční
zastávky Praha-U Kříže.
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B.I.5 Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru
Nadřazený komunikační systém
Praha je hlavním městem České republiky. Z toho vyplývá i její úloha přirozeného centra
politiky, mezinárodních vztahů, vzdělávání, kultury a ekonomiky. Praha je ale i významným
městem střední Evropy, přes které procházejí dálkové tahy evropské silniční sítě. Praha je
centrálním bodem všech dálničních tras ČR.
Také automobilová doprava v Praze prodělala za poslední roky významné změny. V důsledku
ekonomického a sociálního vývoje České republiky se počet registrovaných vozidel a objem
realizovaných jízd na území státu a zejména v Praze výrazně zvýšil.
Stávající síť místních komunikací v hlavním městě Praze je však výsledkem historického a
novodobého vývoje. Svým rozsahem, kapacitou a technickou úrovní značně zaostala za
vývojem dopravních potřeb města a stala se také i jednou z příčin nevyhovujícího stavu
životního prostředí v Praze. Stále citelněji se projevuje absence objízdných silničních tras
kolem Prahy a rovněž vnitřního města.
Již několik desetiletí je cílem dostavby komunikační sítě hlavního města vybudovat
nadřazenou a technicky vybavenou síť komunikací, která by na sebe soustředila převážnou
část automobilové dopravy. Zároveň s tím musí umožnit i dopravně vyhovující navázání na
vstupy národní a evropské silniční sítě.
Poznámka:
Základní funkcí komunikační sítě je uspokojení poptávky po převádění a distribuci objemů jízd na síti tak,
aby byly naplněny nejen požadavky uživatelů sítě na rychlé a krátké spojení mezi zdrojem a cílem jízdy,
ale zároveň byl provoz na síti hospodárný a ohleduplný k životnímu prostředí. Vzhledem k hustotě komunikační
sítě v Praze a objemu provozu na ní je proto pro správnou funkci sítě potřeba v síti stanovit hierarchii
komunikací, které se budou vzájemně lišit v závislosti na své dopravní funkci. Nejvýše postavený v hierarchii
komunikační sítě pak bude systém nadřazených komunikaci (NKS), který funkčně řeší základní dopravní
požadavky města.
Plánovaným záměrem NKS je soustředit dopravu a vést ji mimo hustě zastavěná území za předpokladu
minimalizace střetů s touto zástavbou a negativního ovlivnění životního prostředí zejména zde žijících obyvatel.
Úspěch plnění záměru závisí na rozmístění a hustotě stávající městské zástavby a na morfologických
podmínkách území vymezujících umístění jednotlivých dopravních staveb. Limitujícím faktorem pro maximální
oddálení staveb NKS mimo zástavbu je prokazatelné plnění jejich plánované dopravní funkce, které je možné
předběžně odhadnout na základě modelování celého dopravního systému. Jakýkoliv odstředivý posun umístění
dopravních okruhů ve směru od centra vyvolá druhotné prodloužení radiálních úseků NKS s odpovídajícím
negativním dopadem na území dotčeného umístěním touto stavbou.
Realizace a zprovoznění nových staveb nadřazeného komunikačního systému přináší řadu výhod, ale i určitá
negativa. Avšak jedině pokud bude NKS dokončený a funkční jakožto jeden celek, bude plnit beze zbytku svoji
primární dopravní funkci, tzn. stane se kompaktním systémem nadřazených komunikací, které umožní plynulý,
kapacitní a bezpečný provoz, odvede zbytnou dopravu z města, a přitom umožní regulovat a zklidňovat dopravu
v centrální oblasti města. Pro zlepšení dopravní situace v hlavním městě je však nutné provést další opatření,
jako např. zatraktivnit MHD, ať už zvýšením komfortu vozů, zkracováním intervalů, ale v neposlední řadě
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i výstavbou nových, investičně méně náročných tras (tramvaje, lehké metro), které by vedly v souběhu se
stavbami NKS a nabízely tak alternativu pro uživatele, kteří by jinak zvolili dopravu vlastním vozidlem po NKS.
Městské sběrné třídy, sloužící stále hůře dopravě průjezdné, stále více zatěžované přímou obsluhou území,
parkováním, stavební činností, hromadnou dopravou a pohybem pěších, nemohou nahrazovat základní
komunikační systém města. Realizování mobility obyvatel a zásobování je věcí svobodné (byť částečně
regulované) soutěže mezi jednotlivými módy.

Výhledové uspořádání komunikačního systému v Praze vychází z koncepce radiálně
okružního systému. Skládá se z Městského a Silničního okruhu a sedmi radiál, které propojují
zmíněné okruhy a dále navazují na dálnice a silnice I. třídy středočeského regionu.
Nejdůležitější součástí nadřazeného dopravního systému jsou Silniční okruh kolem Prahy a
Městský okruh.
Silniční okruh kolem Prahy (SOKP) je důležitý pro převádění tranzitní dopravy mimo
městské území, pro rozvádění vnější cílové či zdrojové dopravy a pro realizaci
vnitroměstských jízd mezi okrajovými částmi města. Vnější silniční okruh, který navazuje
na síť celostátního a mezinárodního významu, má charakter silnice I.třídy v kategorii S (I/1).
Předpokládaná celková délka Silničního okruhu je 83 km.
Městský okruh (MO), jako nejdůležitější část městské komunikační sítě, je navržen tak, aby
svou kapacitou a atraktivitou na sebe soustředil většinu diametrálních dopravních vztahů a
propojil oblasti středního pásma města. Má charakter městské sběrné komunikace. Základní
funkcí MO je umožnit regulaci automobilové dopravy v centrální části města a tím ji ochránit
před nežádoucími účinky dopravy (hluk, exhalace, atd.). Oblast uvnitř městského okruhu má
rozlohu přibližně 56,3 km2. V tomto území žije přibližně 500 tis. obyvatel. Městský okruh by
v tomto případě tvořil logickou hranici mezi zpoplatněnou a nezpoplatněnou částí města.
Městský okruh má předpokládanou délku 32 km.
Poznámka
Výhledové zpoplatnění takto vymezené oblasti bude mít zásadní vliv na dopravu a její organizaci v celém městě.
V závislosti na výši vybíraného poplatku dojde ke snížení intenzit dopravy uvnitř Městského okruhu. Ten
převezme některé dopravní vztahy, které byly dříve uskutečňovány přes centrální oblast (tuto funkci by ovšem
Městský okruh do značné míry zajistil i bez zavedení mýtného svou atraktivitou).
Zavedením mýtného by došlo rovněž k poklesu počtu jízd do této oblasti z vnějšku. Zavedením mýtného
nedojde k redukci atraktivity dané zóny, což povede k přesunu části motoristů do prostředků hromadné dopravy.
Tyto jízdy odpadnou i z Městského okruhu a návazných radiál.
Zavedení mýtného na městských komunikacích v takovémto rozsahu by si vyžádalo další rozvoj systému
hromadné dopravy, aby byla obyvatelům metropole poskytnuta co nejlepší náhrada za omezení automobilové
dopravy. Tento rozvoj by mohl být financován právě z prostředků získaných výběrem mýtného.

Navrhovaná koncepce silniční dopravy je v souladu s dokumentem Zásady dopravní politiky
hlavního města Prahy (ÚDI, leden 1996), který byl schválen usnesením Zastupitelstva
hlavního města Prahy č.13/21 ze dne 11.ledna 1996. Hlavním strategickým cílem dopravní
politiky města je dosáhnout stavu, při kterém celková úroveň dopravního systému bude
v souladu s potřebami města a jeho dalším rozvojem.
Městský okruh je z hlediska výstavby rozdělen na 13 staveb. Na Městském okruhu je nyní v
provozu zhruba polovina celkové plánované délky –úsek Štěrboholská – Malovanka
(Strahovský tunel, tunel Mrázovka, Zlíchovský tunel, Barrandovský most a Jižní spojka),
která ve své jižní části prozatímně zastává i funkci chybějící části Silničního okruhu. Celková
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očekávaná délka Městského okruhu po realizaci všech staveb je cca 32 km. V současné době
je v provozu 16 km staveb (úsek Rybníčky – Barrandovský most - Malovanka, stavby č.
0075, 9543, 9524, 9513), ve výstavbě 6,4 km staveb (stavby č. 0065, 9515, 0080 a 0079)
a v přípravě 8,8 km staveb.
Tabulka 1: Přehled staveb Městského okruhu
Označení stavby

Název stavby

Délka (km)

Stav realizace

Rybníčky – Zahradní město

1,5

V provozu

Zahradní město - Barrandovský most

9,5

V provozu

0075

Zlíchov - Radlická

2,0

V provozu

9543

Radlická – Strahovský tunel

1,3

V provozu

9524

Strahovský tunel 3. stavba

0,1

V provozu

9513

Strahovský tunel 1. stavba

2,0

V provozu

0065

Strahovský tunel 2a. stavba

0,1

Ve výstavbě

0065

Strahovský tunel 2b. stavba

0,4

Ve výstavbě

9515

Myslbekova – Prašný most

0,9

Ve výstavbě

0080

Prašný most - Špejchar

0,7

Ve výstavbě

0079

Špejchar – Pelc Tyrolka

4,3

Ve výstavbě

0081

Pelc Tyrolka - Balabenka

3,2

V přípravě

0094

Balabenka – Štěrboholská radiála

5,6

V přípravě

Silniční a Městský okruh budou po dokončení nadřazeného komunikačního systému
vzájemně propojeny sedmi radiálami. Celková délka všech radiál tvoří cca 56 km. V současné
době je v provozu 35 km staveb (Chuchelská, Radlická I, Prosecká, Štěrboholská,
Chodovská), ve výstavbě 5 km staveb (Vysočanská I) a v přípravě 16 km staveb.
Tabulka 2: Přehled radiál
Název radiály

Název navazující komunikace

Chuchelská

Rychlostní komunikace R4

Radlická I

Délka (km)

Stav realizace

11,82

V provozu

Dálnice D5

5,24

V provozu

Radlická II

Radlická I

5,55

V přípravě

Břevnovská

Rychlostní komunikace R6

6,90

V přípravě

Dálnice D8

9,17

V provozu

Vysočanská I

Rychlostní komunikace R10

5,00

Ve výstavbě

Vysočanská II

Vysočanská I

3,45

V přípravě

Štěrboholská

Rychlostní komunikace R12

4,77

V provozu

Dálnice D1

3,75

V provozu

Prosecká

Chodovská

Součástí nadřazeného komunikačního systému budou i dvě komunikační spojky – Libeňská
a Spořilovská. V současné době je v provozu v celém rozsahu Spořilovská spojka,
Libeňská spojka je předmětem této dokumentace.
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Tabulka 3: Přehled komunikačních spojek
Název spojky

Spojované komunikace

Délka (km)

Stav realizace

Spořilovská

Chodovská radiála – Jižní spojka (MO)

1,90

V provozu

Libeňská (stavba 8313)

Prosecká radiála – stavba 0081 MO

1,35

V přípravě

Obr. 1: Současný stav nadřazeného komunikačního systému v Praze

Koncept radiálně okružního systému je naplňován se značným zpožděním. Je zřejmé, že
nedokončení funkčního celku by mělo velmi negativní vliv na proinvestované prostředky a
vytvořená kapacita nadřazeného komunikačního systému by nebyla efektivně využívána a
veškeré negativní vlivy by se přenášely na stávající uliční síť, která by byla nucena suplovat
chybějící úsek. Je proto evidentní, že vybudování předmětných úseků Městského okruhu a
Libeňské spojky je vysoce důležité k dosažení plánovaných efektů a dosažení efektivnosti
celého dopravního systému.
Libeňská spojka
Navrhovaná stavba Libeňské spojky propojuje Proseckou radiálu s Městským okruhem.
Libeňská spojka je tedy součástí nadřazené komunikační sítě hlavního města Prahy schválené
v platném územním plánu z roku 1999. I když je Libeňská spojka dle ÚPn uvažována jako
sběrná komunikace městského významu, vzhledem k uvažovaným intenzitám provozu a
počátkům a cílům projíždějících vozidel jí lze přisoudit význam celoměstský.
Cílem realizace Libeňské spojky je plné nahrazení kapacitně a prostorově naprosto
nevyhovující komunikace ulice Zenklovy (popřípadě Vosmíkových, Primátorské a Fr.
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Kadlece) a zajistit tak bezpečné a plynulé propojení nadřazené komunikační sítě pro
uspokojení zvyšujícího se dopravního zatížení. Dalším cílem je oddělení průjezdné dopravy
územím od hromadné dopravy (tramvaj, autobus), pěších a místní povrchové dopravy.
Zároveň dojde ke snížení negativních účinků dopravy na životní prostředí a ochránění obytné
zástavby Horní Libně od plynných emisí a hlukové zátěže. Výstavba dále umožní urbanizaci
území a zrušení dlouhotrvající stavební uzávěry trvající již od doby tzv. ZÁKOSu, kdy bylo
území připravováno a jeho stav je dodnes naprosto neuspokojivý.
Předkládaný záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m.Prahy (schváleným
usnesením Zastupitelstva hl.m.Prahy č.10/05 ze dne 9.9.1999) a vyhláškou č.32/1999 Sb.
hl.m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl.m.Prahy. Stavba je závazné
části ÚPn vymezena jako stavba veřejně prospěšná – viz příloha č.2, řádek „18 DK 8“
citované vyhlášky.
Velmi podrobné zdůvodnění potřeby záměru jako nedílné součásti nadřazeného
komunikačního systému hl.m. Prahy z hlediska dopravní problematiky, životního prostředí
v hlavním městě, urbanismu a ekonomických faktorů celého hlavního města i širšího okolí
staveb č.0081, č.0094 a č.8313 je uvedeno v příloze H.10. „Dokumentace přínosů a důsledků
staveb č.0081, č.0094 a č.8313 jako nezbytné součásti automobilového dopravního systému
hl.m.Prahy“. Uvedená příloha H.10. je nedílnou součástí předkládané dokumentace.
Cílem přílohy H.10 předkládané dokumentace je:
1. určení důsledků realizace (provozu) daných staveb ve vztahu k vlivům v oblasti
životního prostředí ve městě,
2. porovnání pozitivních a negativních přínosů těchto staveb v časových horizontech
ÚPn (2010 – 2015) a v dlouhodobějším horizontu v souladu s prognózou dopravy,
3. formulovat doporučení:
- jak pokračovat v přípravě a výstavbě nadřazené dopravní sítě v hl. městě
Praze,
- jaká přijmout do budoucna organizační opatření,
4. zpracovat návrhy na úpravu Územního plánu hlavního města Prahy vedoucí ke
snížení dopadů z těchto staveb na životní prostředí,
5. doporučit nejvýhodnější řešení, včetně návrhu případných regulačních opatření,
6. stanovení technických doporučení k navrhovaným stavbám.
Zvláštní pozornost je věnována možnostem snížení negativních vlivů z dopravy na životní
prostředí města v již provozovaných úsecích hlavní sítě, především v nejzatíženějších úsecích
hlavních povrchových tahů jako je např. ulice V Holešovičkách, 5. května, Legerova,
Sokolská a v severovýchodním kvadrantu města.
Závěr práce obsahuje doporučení nejvýhodnějších řešení dopravních staveb č. 0081, 0094 a
8313 v Praze z hlediska jejich dopadů do životního prostředí. Zároveň je však posouzena
potřeba zabezpečení funkčnosti dopravního systému pro město jako celek, jak v době
zprovoznění, tak i ve výhledovém horizontu.
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B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a jejich popis
A) Aktivní varianta
Aktivní varianta znamená realizaci a provoz předmětné stavby Libeňské spojky ve
výhledovém období roku 2015. Trasa Libeňské spojky je navrhována pouze v jedné variantě
včetně řešení křižovatek. Její podrobný popis je uveden v kapitole B.I.6 „Popis technického a
technologického řešení záměru“.
Velká pozornost při zpracování přípravné dokumentace stavby byla věnována omezení
negativních vlivů stavby na životní prostředí. Proto byla prověřena a vyhodnocena řada
variant vedení trasy záměru. Při návrhu variantních řešení stavby se vycházelo z platného
Územního plánu hlavního města Prahy a stanovisek orgánů státní správy a samosprávy, dále
pak z možností dané lokality pro maximální omezení vlivu nové stavby na životní prostředí.
Přehled technicky zvažovaných variant je uveden ve vyhledávací studii (SATRA,2005).
V rámci této studie byly prověřovány možné varianty vedení a realizace této komunikace
(např. povrchové řešení, ražený tunel, hloubený tunel, apod.), které byly dílčím způsobem
prezentovány také v oznámení záměru (Mott MacDonald, 2006). Vlastní oznámení záměru
posuzovalo jednu stopu Libeňské spojky ve dvou variantách, které se od sebe lišily výhradně
organizací dopravy. Na základě výsledků projednání připomínek, výsledků doprovodných
studií a požadavků orgánů státní správy bylo pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí
(EIA) vybráno jedno invariantní řešení Libeňské spojky, dokladované v této dokumentaci.
Poznámka:
MČ Praha 8 požadovala v rámci zjišťovacího řízení upravit a prověřit varianty křižovatek ve stavbě a to jak u
severního, tak i u jižního konce LS. Prověření požadovaných variant proběhlo v průběhu roku 2006 a 2007 jako
součást Dopravně-urbanistické studie okolí Libeňské spojky (samostatná dokumentace SATRA, spol. s r.o.
07/2007). Výsledné řešení bylo odsouhlaseno zástupci MČ Praha 8 na jednání komise územního rozvoje a
zároveň radou zastupitelstva dokladovaném novým stanoviskem MČ Praha 8 k dokumentaci vlivů stavby LS na
životní prostředí z 25.5.2007. Tímto stanoviskem odpadají původní varianty křižovatek (var.1+2) a jsou
nahrazeny řešením novým, invariantním, dokladovaným v mapové příloze H.8.

B) Varianta podle občanských sdružení „Za naši budoucnost“ a „Ateliér pro životní
prostředí“
V rámci zjišťovacího řízení byla občanskými sdruženími (OS) „Za naši budoucnost“ a
„Ateliér pro životní prostředí“ navržena alternativa ke stopě vedení posuzovaného řešení
Libeňské spojky ve vazbě na stavbu č.0081 MO. Návrh OS byl detailně prověřen z hlediska
dopravní vhodnosti, technické proveditelnosti a ekonomické náročnosti. Technická studie
nové stopy Libeňské spojky v tzv. variantě 5 stavby č.0081 MO, která je návrhem OS, je
uvedena v příloze H.9 této dokumentace.
Poznámka:
Z hlediska širších souvislostí Libeňské spojky ve vazbě na MO byly také prověřovány tzv. varianty 3,4,5
směrového vedení trasy č.081 MO dle návrhu OS. Prověření technické proveditelnosti těchto variant stavby
č.0081 MO je součástí dokumentace EIA pro stavbu MO č.081 v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka. Příslušným
úřadem je zde MŽP.

Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta znamená zachování současné sítě místních komunikací v zájmovém
území bez realizace předmětné stavby Libeňské spojky a Městského okruhu ve výhledovém
období roku 2015.
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B.I.5.3 Důvody pro přijetí, resp. odmítnutí variant
Varianta 0 (aktivní nulová varianta)
Zdůvodnění pro odmítnutí nulové varianty je uvedeno v kapitole B.I.5.1 (Zdůvodnění potřeby
záměru).
Z dopravního hlediska je nutné stavby Městského okruhu a Libeňské spojky posuzovat jako
jeden celek. Jak vplývá z přílohy H.10 této dokumentace realizací Libeňské spojky č. 8313 a
staveb MO č. 0081, č. 0094 dojde k přiblížení stavu Nadřazeného komunikačního systému
(NKS) k finálnímu stavu. Pokud nebudou tyto stavby realizovány, NKS nebude moci plnit
svoje funkce. Stávající komunikace (např. Spojovací, Zenklova, Čuprova atd.), které již nyní
plní dopravní funkce komunikací Městského okruhu, budou i nadále charakterizovány
vysokým počtem kapacitních problémů a dopravních kongescí. Tyto problémy budou do
budoucna narůstat v závislosti na rostoucí poptávce po přepravě a budou s sebou přinášet
další eskalaci současných problémů jako např. obecně vyšší míru znečištění ovzduší, vyšší
míru nehodovosti, apod. Nelze předpokládat, že se bez dostatečné nabídky uspokojení cest
v podobě nových tras MHD nebo komunikací Městského okruhu situace v širším okolí
zamýšlených staveb zlepší.
Pokud nebudou realizovány předmětné stavby, nebudou vytvořeny zejména dostatečné
podmínky k zahájení plošné regulace dopravy v centrální oblasti Prahy. To znamená nelze
účinně snižovat počty vozidel v centrální-nejzatíženější části města. Nelze tedy omezovat
účinně negativní účinky provozu, nežli naprostou restrikcí provozu se všemi ekonomickými a
sociálními důsledky.
Nerealizace staveb Libeňské spojky a MO jako nedílné součásti NKS je z hlediska životního
prostředí v hlavním městě Praze nejméně vhodnou variantou. Úseky zatížené průjezdnou
dopravou a pomalými pohyby vozidel na nekapacitních komunikacích v centrální části Prahy
i v okolí předmětných staveb jsou vedeny uvnitř obytné zástavby a zásadně tak přispívají
k hlukové a imisní zátěži obyvatelstva v oblasti.
Poznámka:
Výstavba NKS je z hlediska fungujícího systému dopravy moderní metropole nezbytná. Rovněž její pozitivní
význam pro životní prostředí městské aglomerace lze považovat za převažující. Je nutné zdůraznit, že výsledný
návrh stavebního řešení NKS se neobejde bez nezbytných organizačních úprav dopravy s restriktivním
opatřením a odkloněním dopravy z centra města tak, aby nedocházelo např. k indukci dopravy.
Problematiku dopravy a odstranění jejích negativních vlivů na životní prostředí je nezbytné řešit komplexně i
s ostatními druhy pozemní dopravy, které jsou někdy opomíjenými zdroji zatížení území, eventuálně i ostatními
zdroji hluku (např. hluk z tramvajové a železniční dopravy, exhalace a hluk z autobusové dopravy MHD, apod.).
Prováděná detailní modelová šetření v oblasti hluku a znečištění ovzduší vycházející z prognóz vývoje intenzit
dopravy v území některých staveb NKS a dávají odpovědi na otázky týkající se budoucího vývoje a míry
zatížení šetřeného území. Tzv. nulový stav nebo nulová varianta (bez NKS) většinou není optimálním návrhem
pro řešení budoucího uspořádání dopravního systému.

Porovnání aktivní nulové varianty s aktivní variantou v celoměstském měřítku i na území
posuzovaných staveb z hlediska vlivů na životní prostředí je uvedeno v kapitole V.2 (Rozbor
z hlediska vlivu na životní prostředí – pozitiva, negativa) přílohy č.H.10 předkládané
dokumentace.
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Zároveň je třeba zdůraznit, že i když nebude realizována stavba Libeňské spojky s MO dojde
ve výhledovém období roku 2015 k nárůstu dopravních intenzit na některých komunikacích
stávající silniční sítě, které budou suplovat tyto nerealizované stavby. Jak je zřejmé
z prognózy dopravních intenzit (příloha H.2) týká se to např. ulice V Holešovičkách, kde
v roce 2015 dojde k nárůstu o cca 22 000 vozidel denně oproti současnému stavu. Údaje jsou
zřejmé také z kapitoly B.I.6.1.
Ekonomické důsledky
Porovnání ekonomických efektů realizace jednotlivých variant výstavby Libeňské spojky,
Městského okruhu Pelc-Tyrolka – Štěrboholská radiála, a Vysočanské radiály oproti variantě
0, tedy nerealizaci předmětných staveb, je podrobně provedeno v kapitole V.4 přílohy H.10.
Z porovnání vyplývá, že nebudou-li realizovány předmětné stavby, nedojde k:
•
•
•
•
•
•

snížení nehodovosti a nákladů z ní plynoucích,
snížení nákladů na hodnotu času při přepravě zboží,
snížení provozních nákladů provozovatelů vozidel plynulejší jízdou,
snížení provozních nákladů správce komunikací
snížení spotřeby času uživatelů
možnosti efektivně realizovat mýtný systém v centrální oblasti města.

Ze studie také vyplývá, že v případě nerealizace předmětných staveb bude docházet ke
zbytečnému celospolečenskému vynakládání finančních prostředků ve výši 4 544 mil. Kč až
4662 mil. Kč v závislosti na zvolených variantách jejich vedení ročně.
Varianta 1 (aktivní varianta)
Zdůvodnění pro přijetí aktivní varianty (varianty 1) je uvedeno v kapitole B.I.5.1
(Zdůvodnění potřeby záměru). Velmi podrobné zdůvodnění potřeby záměru (včetně
porovnání s aktivní nulovou variantou) jako nedílné součásti nadřazeného komunikačního
systému hl.m. Prahy z hlediska dopravní problematiky, životního prostředí v hlavním městě,
urbanismu a ekonomických faktorů celého hlavního města i širšího okolí staveb č.0081,
č.0094 a č.8313 je uvedeno v příloze H.10. „Dokumentace přínosů a důsledků staveb č.0081,
č.0094 a č.8313 jako nezbytné součásti automobilového dopravního systému hl.m.Prahy“.
Uvedená příloha H.10. je nedílnou součástí předkládané dokumentace.
Důsledky zprovoznění Libeňské spojky a dalších staveb MO a důvody pro přijetí aktivní
varianty lze obecně shrnout následujícím způsobem:
•

Změny intenzity dopravy v uliční síti
V důsledku zprovoznění hodnocených staveb dochází k přerozdělení intenzit dopravy.
Nové trasy sběrných komunikací sníží dopravní zátěže stávající uliční sítě. Výsledky jsou
přehledně dokumentovány na rozdílových kartogramech, které jsou podrobně zpracovány
pro jednotlivé části hlavního města.

•

Vliv na hladinu hluku
Výstavba nových okruhů a páteřních komunikací v městech znamená zvýšení hluku
v jejich bezprostředním okolí, zároveň však znamená snížení hluku v okolí dosavadních
komunikací širšího území, jejichž dopravní zátěže klesnou. Výsledky jsou
dokumentovány v tabulkách s vyznačením jednotlivých konkrétních ulic. Nejlepší
protihlukovou ochranou jsou tunelové stavby.
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Z celkového hodnocení hlukové zátěže na základě předpokládaného vývoje dopravní zátěže po zprovoznění
nových úseků Libeňské spojky a Městského okruhu vyplývá, že v širším dotčeném území s obytnou
zástavbou dojde převážně ke snížení dopravní intenzity a tím i ke snížení současné hlukové zátěže
z dopravy. Dojde k němu v okolí následujících ulic: Vysočanská, Prosecká, Poděbradská, Českomoravská,
Spojovací, Vosmíkových, apod. Naopak ke zvýšení hlukové zátěže dojde např. v ulici Liberecká a
Davídkova. Vzhledem k tomuto nárůstu intenzit budou přijata taková opatření (protihlukové stěny a další),
která zajistí, že hluk nebude přesahovat mez stanovenou hygienickými limity.
Stavba Libeňské spojky je vedena převážně tunelem, kde je hluk pohlcen. Ostatní stavby MO jsou ve velké
většině vedeny buď ve větší vzdálenosti od obytné zástavby, nebo jsou vedeny v tunelech. Nelze zanedbat
účinek plynulosti dopravy snižující vznik hluku při rozjíždění vozidel. Tato skutečnost platí jak pro vlastní
komunikace NKS, tak především v odlehčených oblastech stávající uliční sítě.

•

Vliv na kvalitu ovzduší
Vedení komunikací v tunelech, umožnění plynulého průjezdu automobilů po sběrných
komunikacích a snížení intenzity dopravy v uliční síti snižují výsledné znečištění ovzduší.
Na základě celkového zhodnocení očekávaných změn v imisní situaci v rámci celého území hl. m. Prahy,
ke kterému dojde vlivem výstavby plánovaných částí Městského okruhu a navazujících úseků kapacitních
komunikací (např. Libeňské spojky aj.), je zřejmé, že každá kapacitní komunikace, představuje možný zdroj
znečištění ovzduší v řešeném území a v jeho okolí, tj. zejména podél povrchových úseků a portálů nebo
výdechů tunelů (nikoli nutně s dopadem do hladin emisí), kde je nutno očekávat nárůst imisní zátěže.
Současně však odvádí dopravu z jiných komunikací v širším okolí projektované trasy nové komunikace,
jejichž dopravní zátěž převezme. Tím přispívá ke snížení imisní zátěže v širším území města. Celkově lze
konstatovat:
o
o

o

o

nárůst imisní zátěže vlivem provozu Libeňské spojky a Městského okruhu je nutno očekávat zejména
na trase okruhu v části Pelc Tyrolka – Povltavská – Čuprova – Spojovací.
zprovozněním Městského okruhu a Libeňské spojky naopak dojde na většině území města ke snížení
koncentrací všech znečišťujících látek. Nárůst imisní zátěže vlivem provozu MO a LS zasahuje výrazně
menší plochu a zejména pak výrazně menší počet obyvatel. Plošná bilance emisí je po zprovoznění MO
a LS pozitivní.
největší snížení imisní zátěže vlivem Městského okruhu a Libeňské spojky lze očekávat v centru města,
zejména podél Severojižní magistrály v úseku Argentinská – Hlávkův most – Wilsonova
a na křižovatce Koněvova × Jana Želivského.
zlepšení plynulosti dopravy na mnoha komunikacích vyústí v plošné snížení imisní zátěže v celém
širším centru, na východě a severu města.

•

Vliv na zdraví obyvatel
Vedení komunikace v městské aglomeraci má vždy bezprostřední důsledky na lidské
zdraví, a to jak negativní, pro zasažené v bezprostředním okolí stavby, tak pozitivní pro
obyvatele širšího území města, odkud se doprava přesune na novou komunikaci. Ze
zkušeností a předběžného hodnocení hlukové a imisní expozice obyvatel hl. m. Prahy
vyplývá, že dosažený výsledný efekt bude záležet na poměru příznivého účinku
dosaženého snížením intenzity a zvýšení plynulosti dopravy na širším území zejména
vnitřní části Prahy a negativního účinku vyšší intenzity dopravy vnesené do území
plánovaných tras staveb MO a LS a jejich křížení s navazujícími komunikacemi.
Z odborných odhadů je zřejmé, že uvedený příznivý efekt se bude dotýkat podstatně
většího počtu obyvatel, nežli efekt negativní.

•

Vliv na přírodu
Navržené komunikace jsou trasovány v území převážně zasaženým antropogenními
změnami. Přesto v některých místech dochází ke střetu trasy s přírodním prostředím, ale
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naopak může stavba vytvořit podmínky pro zkvalitnění péče o ochranu přírody
v souvisejícím širším území. V rámci připravovaných staveb je velká pozornost věnována
zachování a dořešení stávajících biokoridorů. V oblasti Na Balkáně je např. navrženo
vybudování ekoduktu přes Spojovací ulici.
•

Zvýšení bezpečnosti provozu
V kapitole V. Rozbory jsou uvedeny statistické výsledky sledování nehodovosti na
různých typech pozemních komunikací. Dle těchto údajů přináší provoz na sběrných
komunikacích následující bezpečnostní přínosy:
o odstranění dopravně – kritických míst,
o snížení nehodovosti,
o snížení rizika zranění.

•

Možnost zvýšení účinku regulace dopravy
Dokončení nadřazeného komunikačního systému a především pak Městského okruhu a
Silničního okruhu kolem Prahy umožní účinněji regulovat automobilovou dopravu na
vjezdu a uvnitř širšího centra města. Úspěšná regulace je dostavbou podmíněna.

•

Možnost zavedení mýtného systému
V současné době jsou pro Prahu zvažovány různé varianty zavedení mýtného systému pro
omezení vjezdu automobilové dopravy do centrálních oblastí města. Podmínkou pro
úspěšnost tohoto opatření je dobudování systému okružních a radiálních komunikací.

•

Vliv na urbanistickou koncepci
o Tunel - výhody podzemního vedení sběrných komunikací
o Prostor pro dopravu v klidu
o Architektonické dotvoření území v okolí předmětných staveb

•

Přínosy pro MHD
Městská hromadná doprava zůstává hlavní prioritou podmiňující rozvoj města. V případě
zavedení mýtného systému jsou získané prostředky investovány do modernizace a
zlepšování MHD.

•

Přínosy pro pěší a cyklisty
Mimoúrovňové křížení pěších a cyklistických tras s automobilovými komunikacemi
zvětšuje bezpečnost provozu, součástí připravovaných staveb je síť cyklotras a pěších
komunikací.

•

Celospolečenské přínosy
Celospolečenské přínosy navrhovaných staveb jsou vyjádřeny v několika základních
kategoriích:
o ekonomické úspory,
o kvalita dopravy,
o úspora času na dopravu,
o úspora pohonných hmot a opotřebení vozidel.

•

Využití tunelových staveb jako kolektorů pro vedení inženýrských sítí
Prostory technických chodeb tunelových staveb umožňují umístění vedení řady
inženýrských sítí.
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Citlivější koncepční řešení staveb oproti původním návrhům
Návrhy posuzovaných projektových řešení jsou zpracovány na základě připomínek
účastníků výstavby tak, aby splňovaly náročné požadavky na hodnocení vlivu staveb na
životní prostředí a požadavky na optimální rozvoj městského prostředí. Oproti původním
návrhům se výrazně zvýšil podíl podzemních částí vedení sběrných komunikací.

Porovnání aktivní varianty s aktivní nulovou variantou v celoměstském měřítku i na území
posuzovaných staveb z hlediska vlivů na životní prostředí je uvedeno v kapitole V.2 (Rozbor
z hlediska vlivu na životní prostředí – pozitiva, negativa) přílohy č.H.10 předkádané
dokumentace.
Varianta 5 (podle návrhu občanských sdružení)
V rámci zjišťovacího řízení byla občanskými sdruženími (OS) „Za naši budoucnost“ a
„Ateliér pro životní prostředí“ navržena alternativa ke stopě vedení posuzovaného řešení
Libeňské spojky ve vazbě na stavbu č.0081 MO. Návrh OS byl detailně prověřen z hlediska
dopravní vhodnosti, technické proveditelnosti a ekonomické náročnosti. Technická studie
nové stopy Libeňské spojky v tzv. variantě 5 stavby č.0081 MO, která je návrhem OS, je
uvedena v příloze H.9 této dokumentace.
Návrh občanských sdružení byl technickou studií posouzen jako nevhodný z dopravního
hlediska, z hlediska proveditelnosti díla na hranici až za hranicí technické realizovatelnosti a
z hlediska neúměrně vysokých finančních nákladů.
Mezi zásadní až nepřekonatelné nedostatky tzv. varianty 5 patří zejména následující důvody:
- Zásadní nesoulad s ÚPn
- Překročení požadovaných max. podélných sklonů komunikací v tunelech dle ČSN, trasa
je výškově fixována MÚK Vychovatelna a MÚK Košinka
- Nedostatečné křižovatkové kapacity (např. MÚK Vychovatelna)
- Rozsáhlý zásah do životního prostředí vlivem výstavby
- Velký rozsah demolic stávající zástavby v území, které není chráněno stavební uzávěrou
- Zásadní kolize s významnými inženýrskými sítěmi
- Stavební proveditelnost díla na hranici až za hranicí technické realizovatelnosti
- Násobně vysoké investiční náklady
Kromě uvedeného by bylo možné očekávat výrazný odpor obyvatel území, do kterého se
Libeňská spojka spolu s Proseckou radiálou odsunula. Nelze vyloučit vznik nových
občanských sdružení hájících svá práva a majetek v území podle ÚPn určeného nikoliv
k demolicím v tomto případě nutným pro výstavbu Libeňské spojky, Prosecké radiály a
Městského okruhu. Rozhodný je i nesouhlas zástupců MČ Praha 8. Je zcela evidentní, že
návrh sdružení „Za naši budoucnost“ a „Atelier pro životní prostředí“ má za cíl přenést pouze
problematiku dopravy do jiného prostoru, než je ulice V Holešovičkách. Návrhy neřeší
potřeby širšího území města, ale ani prostoru, do kterého se navržená LS+PR, spolu s MO
umísťuje. Problematiku Prosecké radiály v ulici V Holešovičkách není možné řešit pomocí
stavby Libeňské spojky a Městského okruhu, což předpokládal i ÚPn. Jde o samostatnou
problematiku bez přímého vlivu na situování Libeňské spojky, kterou je nutné řešit jiným
záměrem (např. tzv. Čimický přivaděč). Varianta 5 (ale také 3 a 4) Libeňské spojky a stavby
č.0081 Městského okruhu se prokázala jako naprosto nevhodná pro další prověřování
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z hlediska vlivů na životní prostředí a v předkládané dokumentaci EIA s ní není dálo
uvažováno.
Porovnání nulové aktivní a aktivní varianty z hlediska jejich vlivů na složky životního
prostředí je uvedeno v kapitole E.
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru
B.I.6.1 Dopravní intenzity
Dopravně inženýrské podklady byly zpracovány ÚDI hl. m. Prahy (9/2006) a doplněny
dodatkem (2/2008). Hlavním cílem bylo vyčíslit intenzity automobilové dopravy pro
současný stav (r.2005, průzkumové hodnoty) a pro prognózované období roku 2015
(předpokládaný termín uvedení do provozu, cílový stav komunikační sítě) s výhledem pro rok
2035.
Komunikační síť pro rok 2005 odpovídá svým rozsahem vybrané komunikační síti města v
současném stavu. Zátěžemi roku 2005 je s dostatečnou přesností dokumentován stav platný
v současnosti. Tyto údaje ÚDI jsou založeny hlavně na sčítání dopravy doplněném
modelovými výpočty, přičemž od roku 2005 až do současnosti se jedná o tytéž údaje, protože
v dotčeném území nedošlo k žádným významným změnám v organizaci ani intenzitách
dopravy. Tato skutečnost byla ověřena i při zadání výpočtů pro strategickou hlukovou mapu
aglomerace Praha, která byla vydána v loňském roce.
Z hlediska aktivní varianty (varianta 1) cílový stav komunikační sítě k roku 2015 znamená, že
byl v plném rozsahu uvažován Městský a Silniční okruh a všech sedm radiál (Prosecká,
Vysočanská, Štěrboholská, Chodovská, Chuchelská, Radlická a Břevnovská), a to jak pro
úseky uvažované v ÚPn v návrhovém období (do roku 2010), tak i po návrhovém období.
Mimo uvedených komunikací základní sítě se ve všech výhledových horizontech předpokládalo zkapacitnění
tzv. průmyslového polokruhu dobudováním mimoúrovňových křižovatek (Průmyslová x Poděbradská,
Průmyslová x Kolbenova) a vybudování podjezdu na Harfě.

Z hlediska aktivní nulové varianty (varianta 0) byl výpočet k roku 2015 proveden na
komunikační síti podobného rozsahu, která se od sítě pro aktivní variantu lišila ve vypuštění
staveb č.8313 Libeňská spojka, č.0081 MO, č.0094 MO a Vysočanské radiály v úseku mezi
Kbelskou ul. a MO, které spolu tvoří propojený funkční celek.
Součástí výstupů byly další údaje pro hodnocení vlivů na životní prostředí, např. průměrná
jízdní rychlost, procentuální podíly intenzity dopravy v nočním období na jednotlivých
úsecích komunikační sítě, apod.
Poznámka:
1) Výpočty intenzit automobilové dopravy byly provedeny pro invariantní řešení Libeňské spojky a jedno
směrové vedení stavby č.081 MO se započítáním varianty 2 stavby č.094 MO (z důvodu vyšších dopravních
intenzit oproti variantě 1).
2) Stavba Vysočanské radiály (Kbelská – Balabenka) je připravovanou stavbou jejíž návrh není dosud
definitivně stabilizován. Dopravní stav zájmového území hodnocený v této dokumentaci EIA je v důsledku
připojení Vysočanské radiály na hodnocený úsek MO nejnepříznivějším stavem z hlediska velikosti intenzit
dopravy a odpovídá maximálnímu dopravnímu zatížení v daném úseku MO.
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Výpočty intenzit na výše popsaných komunikačních sítích byly provedeny souborem
programů PTV – VISION současně pro všechny druhy automobilové dopravy metodou
užívanou v Ústavu dopravního inženýrství.
Výhledové intenzity dopravy k roku 2015 uvádí následující tabulka.
Tabulka 4: Výhledové intenzity dopravy (ÚDI, 2006)
Název profilu
2005
2015 bez LS a MO
2015 s LS a MO
Most Barikádníků
43300/44600
30900/29500
31700/33500
Libeňský most
11300/10900
12800/9600
11900/7400
Argentinská
23200/28000
19400/22600
20600/24800
PR – V Holešovičkách
33300/33800
45200/43300
36200/34400
PR – Liberecká
26600/28800
37500/39900
40400/43900
Zenklova nad
12900/17700
12800/15600
15700/16400
Vychovatelnou
Zenklova - Vosmíkových
11700/13900
13100/14100
4200/2100
Zenklova – Dolní Libeň
9300/7100
12500/11500
7500/8900
Prosecká
9300/7000
11500/8600
7200/6800
MO 081 – Povltavská
8800/8700
15300/16700
34100/37600
MO081-Balabenka1980018800
20100/22400
50700/50300
Čuprova
MO 094 – Spojovací
14800/13900
16900/16100
57900/57900
Pobřežní - Sokolovská
15800/14600
13100/15900
13600/14000
Vysočanská – Prosek
7400/9900
11800/7500
4100/4700
Freyova
6200/6500
13000/12700
5700/5400
Kbelská – Letňany
21100/20400
31100/34400
20900/22100
Kbelská – Hloubětín
14900/15600
25300/26000
19100/19400
Poděbradská
16900/17300
22300/22100
10300/8900
VR – Balabenka
3050028500
Libeňská spojka
32800/30900
Poznámka: Uvedené hodnoty jsou uvedeny pro všechna vozidla pro každý směr zvlášť. Rozdělení na všechna
vozidla/pomalá vozidla/těžká vozidla je uvedeno v příloze H.2.

Na převážné části stávající komunikační sítě dojde po současném zprovoznění staveb č.081,
č.094 MO a Libeňské spojky ke snížení intentit dopravy oproti současnému stavu, resp.
výhledovému stavu bez LS a MO (např. ulice Argentinská, V Holešovickách, Zenklova,
Vysočanská, Freyova, Kbelská, Poděbradská, atd.). Naopak ke zvýšení dopravních intenzit
dojde na Libeňské spojce, Městském okruhu a na Prosecké radiále v ulici Liberecká.
Podrobné výsledky dopravního modelu jsou uvedeny v příloze H.2 této dokumentace.
Stanovení matic dopravních vztahů jednotlivých druhů automobilů k období roku 2035 je
velice obtížné. Budoucí vývoj množství jízd je závislý na celé řadě faktorů, z nichž většinu
nelze na období cca třiceti let jednoznačně předpovědět. Předpokládané koeficienty nárůstu
automobilové dopravy z roku 2015 na rok 2035 pro řešené území udává následující tabulka.
Tabulka 5: Koeficienty nárůstu automobilové dopravy v roce 2035 v porovnání s rokem 2015
Koeficienty
Městský okruh
Komunikace uvnitř MO
Komunikace vně MO

Osobní vozidla
+ 5%
+1%
+10%

Pomalá vozidla
+2%
-1%
+7%

Podrobné dopravně inženýrské podklady jsou uvedeny v samostatné příloze H.2.
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B.I.6.2 Změny oproti předcházející projektové dokumentaci
V rámci oznámení záměru pro stavbu č.8313 Libeňská spojka (Mott MacDonald, 7/2006)
byly předloženy 2 varianty Libeňské spojky. Směrové vedení Libeňské spojky bylo řešena
v jedné variantě, variantně byly řešeny pouze křižovatky.
MČ Praha 8 požadovala v rámci zjišťovacího řízení upravit a prověřit varianty křižovatek ve
stavbě a to jak u severního, tak i u jižního konce Libeňské spojky. Prověření požadovaných
variant proběhlo v průběhu roku 2006 a 2007 jako součást Dopravně-urbanistické studie okolí
Libeňské spojky (samostatná dokumentace SATRA, spol. s r.o. 07/2007). Výsledné řešení
bylo odsouhlaseno zástupci MČ Praha 8 jednak na jednání komise územního rozvoje a
zároveň radou zastupitelstva dokladovaném novým stanoviskem MČ Praha 8 k dokumentaci
vlivů stavby Libeňské spojky na životní prostředí z 25.5.2007. Tímto stanoviskem odpadají
původní varianty křižovatek Vychovatelna a U Kříže (var.1+2) a jsou nahrazeny řešením
novým, invariantním, dokladovaným v mapové příloze H.8:
-

-

Křižovatka U Kříže odpovídá původnímu řešení varianty 1. V rámci zkoumání byly ještě
prověřeny možnosti okružní křižovatky s konstantním poloměrem a křižovatky světelné
průsečné. Okružní se nadále ponechává jako možnost, bez vlivu na dokumentaci EIA,
průsečná byla prokázána jako nevhodné řešení.
Změna u křižovatky Vychovatelna nastala v oddálení vjezdové rampy Bulovka od náměstí
Na Stráži, dle požadavku MČ Praha 8 a ÚRM. Varianty se týkaly pouze situačního
rozmístění tramvajových zastávek. Doporučené a odsouhlasené řešení je s jednou
zastávkou na severní a jednou zastávkou na jižní straně křižovatky. V rámci úpravy byla i
dotvořena křižovatka Na Stráži minimalizováním počtu jízdních pruhů a tím zmenšení
plošných dopadů křižovatky.

Poznámka:
1) Vliv na ÚPn
Nové dopracované řešení LS nevyvolává další demolice, pouze zasahuje do nových pozemků. Tak jako
v původní variantě rampy Bulovka, i nová prodloužená rampa vystupuje z prostoru stanoveného v ÚPn pro
výstavbu LS. Výstavba LS zasahuje do ploch ZMK (zeleň městská krajinná) a SV (smíšené využití), což
vyvolává potřebu drobných úprav ÚPn. Zásah do ploch IZ (izolační zeleň) a Sx (vybraná komunikační síť)
změnu ÚPn nevyvolává. Kromě prodloužené rampy se nic oproti původnímu návrhu nemění. Rampa u Bulovky
zasahuje do plochy ZMK a SV, což si změnu ÚPn vyvolá.
Na základě stanoviska MHMP, stavebního odboru, č.j. S-MHMP 28380/2008/OST/Št ze dne 21.1.2008
k záměru stavby kje stavba Libeňské spojky v souladu s územním plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy.
2) Vliv na inženýrské sítě
Pro variantu stále zůstávají původní požadavky na poměrně rozsáhlé přeložky dle původního řešení, ovšem
s úpravou právě díky novému vedení rampy u Bulovky. Změna nastává především u přeložek kanalizačních stok
v oblasti mezi náměstím Na Stráží a vyústěním rampy u Bulovky.

B.I.6.3 Popis směrového vedení Libeňské spojky
Libeňská spojka se napojuje na Městský okruh v ulici Čuprova, kříží ulici Proseckou, vchází
do prostoru zbourané zástavby a za objektem hostince U Karla IV. pokračuje dále ve stopě
Zenklovy ulice. Směr od Městského okruhu podchází ulici Proseckou tunelem, směr na
Městský okruh přechází ulici Proseckou mostem. Následně se oba směry spojují do jedné
tunelové konstrukce patrového uspořádání se samostatným tubusem pro každý směr a se
šířkovým profilem pro dva jízdní pruhy a třetím pruhem pro odpojení a připojení.
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V místě křižovatky ulic Zenklovy a Vosmíkových trasa Libeňské spojky podchází park a
směřuje dále do dvorního prostoru bloku domů mezi jmenovanými ulicemi. Podchází čelní
dům č.p.1638 a pokračuje na náměstí Na Stráži. V tomto úseku dochází k postupnému
přechodu od patrového uspořádání k uspořádání obou tubusů vedle sebe se společnou střední
stěnou. K tomuto řešení bylo přistoupeno za účelem snížení podélných sklonů ve vzestupném
tubusu a umožnění plynulého přechodu na povrchové úseky jak na Proseckou radiálu, tak
Zenklovu ulici a Davídkovu ulici.
Libeňská spojka dále směřuje přes náměstí Na Stráži do stopy ulice Zenklovy pod mostní
konstrukci křižovatky Vychovatelna na Prosecké radiále, kde je ukončena. Směr napojení
z Libeňské spojky na Proseckou radiálu se odpojuje a směřuje do stopy prodloužené
připojovací větve ve směru na D8. Systém uspořádání tubusů je horizontálně vedle sebe se
společnou střední stěnou.
Hloubený tunel Libeň má délku 845 m ve stoupajícím tubusu (Městský okruh – Prosecká
radiála) a 865 m pro klesající tubus (Prosecká radiála – Městský okruh). Výhodné využití
tvaru terénu a vedení obou jízdních směrů v části trasy v patrovém uspořádání výrazně
omezilo zásah stavby do území a v podstatě eliminovalo vynucené demolice podél Zenklovy
ulice předpokládané v ÚPn.
Tunel je navržen se samostatnými tubusy pro každý jízdní směr o dvou průběžných jízdních
pruzích. Dva jízdní pruhy jsou doplněny jedním pruhem, připojovacím, resp. odpojovacím do
koncových křižovatek LS.
Vlastní křižovatky jsou navrženy vždy v hlavním směru, tzn. Městský okruh – Prosecká
radiála v obou směrech, jako 2 pruhové průběžné komunikace, dalším pruhem je řešeno
odpojení a připojení na ostatní povrchovou komunikační síť. Celkem se jedná o dvě
mimoúrovňové křižovatky s umístěním na náměstí Na Stráži a na křížení s ulicí Proseckou,
vždy u konců Libeňské spojky. Jsou navrženy s minimálními potřebami na zábory a demolice
tak, aby co nejméně zasáhly do okolního prostředí. Výjezdní rampy z tunelů jsou chráněny
zárubními zdmi s možností umístění protihlukových stěn. Všechny křižovatkové pohyby jsou
řešeny tak, aby po povrchu bylo realizováno co nejméně dopravních tras.
Podrobná situace směrového vedení Libeňské spojky je uvedena v mapové příloze H.8.
B.I.6.4 Konstrukční řešení a základní charakteristiky Libeňské spojky
Trasa Libeňské spojky je řešena v jedné variantě jako důsledek velmi podrobného
technického technického prověření velké řady variant, včetně varianty navržené občanskými
sdruženími v rámci zjišťovacího řízení k záměru.
Poznámka:
Stavba č. 8313 Libeňská spojka, včetně jejích křižovatkových napojení (tedy rovněž napojení na MO), byla
v rámci několika studií prověřována, a to včetně mikrosimulace dopravy dynamickým modelem (celý dopravní
uzel Balabenka-U Kříže). Výsledky prověřování potvrdily dopravní funkčnost navrženého řešení,
koordinovaného nejen s technickým řešením MO č. 0081, ale i s napojením Vysočanské radiály, resp. Pobřežní
IV. Forma zpracování odpovídá stupni projektové dokumentace a vyjadřuje proveditelnost navrženého
technického řešení.
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V celé délce je Libeňská spojka řešena jako hloubený tunel a její řešení odpovídá ČSN
737507 (Projektování tunelů pozemních komunikací). Šířkové uspořádání sestává ze dvou
průběžných jízdních pruhů a jednoho pruhu připojovacího, respektive odpojovacího. Toto
šířkové uspořádání (s průběžnými třetími připojovacími a odpojovacími pruhy) je z hlediska
bezpečnosti provozu nezbytné. Ukončování jízdního pruhu v tunelech se připouští výjimečně
při zajištění nezbytného prostoru (únikového) při nezdařeném připojovacím manévru. Tato
problematika byla podrobně prověřována při návrhu Městského okruhu v úseku Špejchar-Pelc
Tyrolka a vedla po projednání s odborem dopravy MHMP a Policií ČR k použití dvojnásobné
délky průpletových úseků připojovacích pruhů v tunelu.Vzhledem k délce tunelu a
stavebnímu řešení je tento třetí pruh průběžný.
Základním podkladem pro koncipování křižovatek byly dopravně-inženýrské podklady (ÚDI
Praha), dávající vstupy o intenzitách a směrovosti dopravních zátěží se zohledněním všech
předpokládaných dopravních vazeb.
Křižovatka Vychovatelna
Návrh připojení Libeňské spojky v tomto prostoru se odvíjel z jednoznačného požadavku na
maximální omezení povrchového vedení tranzitní dopravy. Tunely jsou tedy vedeny s
ukončením až za vlastní křižovatkou, která tak slouží zejména pro napojení místních vztahů.
Ve výjezdu z Libeňské spojky jsou rozhodující dopravní zátěže ve směru Liberecká,
Zenklova a Davídkova vedeny bezkolizně přímo z tunelu do těchto ulic. Místní vztahy jsou
pak vedeny objezdem bloku a ulicí Na vartě a Na Stráži. Pro obousměrné připojení ulice
Střížkovské je navržena malá okružní křižovatka s ulicí Na vartě.
Pro vjezd do Libeňské spojky jsou opět rozhodující dopravní zátěže ve směru Liberecká Davídkova a Zenklova. Jsou vedeny bezkolizně do tunelu přímo z těchto ulic. Místní vztahy
jsou pak vedeny z křižovatky na náměstí Na Stráži ulicí Bulovka a sjízdnou rampou do
tunelu. V místě s ulicí Chlumčanského je navržena malá okružní křižovatka rozvádějící tyto
místní vztahy.
Komunikace pro pěší jsou navrženy v rozhodujících směrech s významnou vazbou nemocnice
Bulovka na MHD.
Křižovatka Vychovatelna zachovává stávající princip dvou křižovatek, ale vzhledem
k následnému podstatnému snížení zátěží v prostoru náměstí je úsek mezi nimi navržen pouze
s jednosměrným provozem. Zároveň je odstraněna světelná signalizace s ulicí Vosmíkových.
Ulice Zenklova a Vosmíkových je propojena novou spojkou v pokračování ulice Pod
Čertovou skalou. Vztahy z Liberecké a Zenklovy na Davídkovu se uskutečňují objezdem
bloku touto novou spojkou. Počet křižovatkových pohybů výrazně omezen, což velmi
příznivě ovlivňuje fázové schéma světelné signalizace. Vhodným rozmístěním dopravních
ostrůvků se zkrátily délky přechodů pro chodce a je umožněno také prodloužení doby
průjezdu pro tramvaje na 2 soupravy i v cyklu 60 s.
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Obr. 2: Severní portály Libeňské spojky (MÚK Vychovatelna)

Křižovatka U Kříže
Připojení Libeňské spojky se nachází v dnes již poměrně exponovaném prostoru křižovatek
ulic Čuprova a Prosecká. Dopravní vztahy v této oblasti budou dále výhledově silně
ovlivněny uvažovaným vedením Městského okruhu (stavba č. 0081 Pelc Tyrolka –
Balabenka). Pro vlastní návrh řešení této křižovatky byl uvažovaný průběh Městského okruhu
převzat z vyhledávací studie (Mott Mac Donald Praha, 2004) a to včetně navržených ramp V1
–V3 v poloze s navrženými úpravami stávajících mostních objektů. V rozpracovaných
variantách křižovatky byl tedy zachován princip řešení: odpojení Libeňské spojky odbočením
z Městského okruhu rampou V1, připojení Libeňské spojky na Městský okruh po mostním
objektu rampou V3 a napojení Prosecké ulice rampou V2.
Vjezd na Libeňskou spojku je navržen přímo z rampy V1, která je zahloubena tak, že vlastní
křižovatku podchází, výjezd z Libeňské spojky na Městský okruh je veden po mostním
objektu, který křižovatku nadchází a dále navazuje na rampu V3. Obě tyto rampy, které
přenášejí rozhodující objemy tranzitní dopravní zátěže ve směru Městský okruh – Libeňská
spojka, kříží ulici Proseckou bezkolizně s mimoúrovňovým vedením.
Převedení místních a ostatních dopravních vztahů je řešeno navrženou okružní křižovatkou
v místě křížení s Proseckou ulicí, která má jednotlivé paprsky přímo napojeny na stávající
uliční síť, nebo na rampy Libeňské spojky Městského okruhu. Dopravní vztahy ve směru
Městský okruh – Prosecká jsou vedeny povrchově přes okružní křižovatku bez nutnosti
vjíždět do tunelu Libeňské spojky. Navržená křižovatka byla kapacitně posouzená jako
vyhovující pro stanovené intenzity dopravy (ÚDI Praha) včetně zohlednění MHD. Intenzity
MHD byly převzaty ze stávajícího stavu s tím, že ve výhledu se předpokládá jejich snížení
v důsledku prodloužení trasy metra C na Prosek a do Letňan.
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Obr. 3: Křižovatka U Kříže po realizaci stavby č. 8313 Libeňská spojka

B.I.6.5 Parametry a konstrukční řešení
Parametry Libeňské spojky
Libeňská spojka je sběrnou komunikací funkční třídy B. Vzhledem k navrženému řešení, jež
v převážné délce pro vedení komunikace využívá tunelu, odpovídá kategorie a příčné
uspořádání celé trasy, včetně otevřených portálových úseků, parametrům požadovaným dle
ČSN 73 75 07. Ostatní povrchové komunikace řešené uliční sítě jsou navrženy dle ČSN 73 61
10 – Projektování místních komunikací.
Základní návrhové parametry hlavní trasy:
Minimální směrový oblouk Rmin = 157,6 m
Maximální podélný sklon je 6 %
Maximální podélný sklon v tunelu je 4,3 %
Návrhová rychlost Vn v běžné trase 50 km/h
Návrhová rychlost Vn v tunelu 50 km/h (možná úprava na 60 km/h)
Minimální poloměr výškového oblouku je 800 m
Navržené příčné uspořádání v tunelech hlavní trasy odpovídá dle ČSN 737507 kategorii T 7,5
s přidáním jízdního pruhu pro připojení a odpojení. Volná šířka mezi obrubníky je tedy 11,0
m (0,25 + 3x3,5 + 0,25). Ve směrových obloucích o poloměru menším než 320 m je šířka
vozovky rozšířena dle ČSN 73 61 01. V portálových úsecích a v prostoru vjezdních a
výjezdních ramp odpovídá příčné uspořádání počtu jízdních pruhů nutným pro převedení
dopravních zátěží ČSN 73 75 07.

26

abc

Libeňská spojka – stavba č.8313

Dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Šířkové uspořádání tubusu tunelu:
vnitřní vodící proužek
jízdní pruhy 2 x 3,50 m
připojovací nebo odpojovací pruh
vnější vodící proužek

0,25 m
7,0 m
3,50 m
0,25 m

Výška průjezdního prostoru je navržena dle ČSN na 4,5 m. Základní příčný sklon vozovky
v přímém úseku je 2,5 %. Součástí komunikace jsou rovněž po obou stranách vozovky
umístěné nouzové chodníky minimální šířky 1,0 m, příčný sklon chodníku je vždy 2 %.
Výška průchozího prostoru nad chodníkem je 2,25 m.
Konstrukce a výstavba
Konstrukce hloubených tunelů je zajišťována dvěma základními stavebními systémy rámové
konstrukce z monolitického železobetonu, popřípadě jejich kombinací.
První systém (řez 1-1, mapová příloha H.8.4a) sestává ze svislých konstrukčních podzemních
stěn, které jsou zhotoveny z povrchu v tloušťkách 800 mm na celou výšku tunelu, popřípadě
obou tunelů nad sebou. Stěny jsou vetknuty pod základovou desku spodního tunelu
minimálně 3 m. Výstavba podzemních stěn probíhá do vytvořené rýhy zajištěné pažením
bentonitovou suspenzí. Následuje odtěžení do úrovně spodního líce stropní desky tunelu, její
vyztužení a betonáž. Stropní deska působí rovněž jako rozpěrná konstrukce obou stěn, dále
následuje zpětné zasypání nad stropem a obnova povrchu a jeho zprovoznění. Vlastní
odtěžování prostoru probíhá pod ochranou stropní konstrukce a stěn tunelářským způsobem.
V případě umístění patrově nad sebe je po odtěžení horního tubusu vybetonována střední
stropní konstrukce, rovněž působící jako rozpěra. Dále se odtěží spodní tubus a vybetonuje se
základová deska, opět rozpěrná. Tímto systémem odpadá nutnost kotvení stěn, zmenšuje se
šířka stavební jámy a zároveň se výrazně zkracuje délka záboru povrchu pro výstavbu.
Odtěžování bude probíhat od portálů a z míst stavebních jam umístěných mimo povrchové
trasy nutné k obsluze území. Jednotlivé rozpěrné (stropní a základové) konstrukce mají
tloušťky 1,2 m, resp 1,0 m. Veškeré obvodové konstrukce tunelu budou provedeny
z vodostavebního betonu s velkým zřetelem na dotěsnění dilatačních a pracovních spár.
Druhý systém (řez 2-2, mapová příloha H.8.4b) nahrazuje, v místech složitější dispozice
tunelu a v místě prostorových možností na povrchu, konstrukční podzemní stěny stěnami
monolitickými budovanými do stavební jámy zajištěné záporovými kotvenými stěnami. Celá
konstrukce tunelu je budována z povrchu do předem připravené stavební jámy. Tloušťky stěn
podle dispozice dosahují 0,8 – 1,0 m, stropní desky 1,2 m a základové desky 1,0 m.
Konstrukce tunelu je chráněna proti podzemní vodě bentonitovými těsnícími rohožemi, nebo
je opět z vodostavebního betonu.
Kombinace obou předchozích systémů (řez 3-3, mapová příloha H.8.4c) připadá v úvahu
v místech horizontálního umístění tubusů, kde jeden zasahuje do povrchových tras
využívaných k obsluze území během výstavby a je tak nutno zkrátit dobu výstavby. Vždy se
nejdříve vytvoří tubus s podzemními stěnami. Následně se do stavební jámy zajištěné z jedné
strany již zhotoveným tubusem a z druhé strany kotvenou záporovou stěnou realizuje tubus
druhý.
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Zárubní zdi budou řešeny převážně systémem konstrukčních podzemních stěn s možností
kotvení, případně úhlovými a gravitačními stěnami budovanými pod zajištěním záporovým
pažením nebo do vysvahované stavební jámy.
Mostní konstrukce (řez 4-4, mapová příloha H.8.4d) v prostoru napojení Libeňské spojky na
Městský okruh budou řešeny obdobným systémem jako stávající konstrukce, tedy jako
předpjatá desková konstrukce betonovaná na místě.
Most (podjezd) pro přechod Prosecké ulice přes Libeňskou spojku se předpokládá jako
desková železobetonová monolitické konstrukce.
Nahrazení pilířů mostu na Prosecké radiále v prostoru křižovatky Vychovatelna se
předpokládá pomocí železobetonových monolitických rámů vetknutých do koruny zárubních
stěn ramp Libeňské spojky. Statické schéma mostu se nebude měnit, místa uložení na pilíře se
budou shodovat s místy uložení na nové podpory.
Veškeré nosné železobetonové konstrukce se předpokládají z monolitického betonu C30/37
dle ČSN EN 206-1. Předpjaté konstrukce se předpokládají z betonu C 40/50. Jak nosná
konstrukce, tak vnitřní a dokončující konstrukce tunelu musí odpovídat ČSN 73 75 07.
Obr. 4: Příčný profil ulice Zenklovy po realizaci stavby č. 8313 Libeňská spojka

Technologie větrání
Větrání klesajícího tunelu (KTT) je při běžném provozu uvažováno jako podélné s převážně
volným prouděním vyvolaným jízdou vozidel. Výfuk kumulovaných exhalací z tunelu je
uvažován pouze výjezdním portálem. Průtok vzduchu QK_in = QK_out [m3.s-1].
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Obr.5: Schéma koncepce větrání
QK_out

QS_in

Jižní
portál

QK_in

KTT

Severní
portál

STT

QSR

QS_out

Výdech strojovny vzduchotechniky
Stoupající tunel (STT) je provětráván taktéž podélně. Na konci tunelu je navržena strojovna
vzduchotechniky, která může maximálně odsát 70% (QSR) předpokládaného průtoku
vzduchu (QS_in) proudícího tunelem při nejnepříznivějším dopravním stavu
charakterizovaném jako plynulý průjezd vozidel ve špičce. Zbylých 30% (QS_out) je
vyfukováno výjezdním portálem.
Proudové ventilátory budou spouštěny převážně za stavu kongesce, kdy dochází k nárůstu
počtu popojíždějících (stojících) vozidel v tunelu a zároveň poklesu rychlosti podélného
proudění.
Bližší informace o systému větrání jsou uvedeny v rozptylové studii (příloha H.4).

B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Podle platného Územního plánu hlavního města Prahy se výstavba Libeňské spojky
předpokládá v časovém horizontu výhledu po roce 2010. Celou přípravu a realizaci stavby je
však nutné koordinovat s ostatními stavbami nadřazeného dopravního systému hl.m. Prahy ve
východní části města, zejména se stavbou Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka –
Balabenka - Štěrboholská radiála (stavby 0081 a 0094), popřípadě se stavbou severní a
východní části Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP). Z dopravně funkčního hlediska je
nutné zajistit zprovoznění Městského okruhu v úseku Štěrboholská radiála – Balabenka - U
Kříže společně s Libeňskou spojkou. Vhodné ovšem není ani zprovoznění předmětného úseku
Městského okruhu po zprovoznění Libeňské spojky.
Z hlediska nutnosti koordinace Libeňské spojky s Městským okruhem vyplývá, že tyto stavby
musí být realizovány společně. ÚPn však předpokládá realizaci Městského okruhu do roku
2010. Z reálného pohledu na současný vývoj výstavby nadřazeného komunikačního systému
v Praze však vyplývá, že stavby nejsou realizovány ve stejných časových horizontech.
Předpoklad zprovoznění Městského okruhu s Libeňskou spojkou roku 2010 je velmi nereálný.
Jako nejbližší termín realizace připadá v úvahu rok 2011. Ke zprovoznění by mohlo reálně
dojít v roce 2015. Zprovoznění Libeňské spojky je nutné koordinovat se zprovozněním staveb
Městského okruhu č.0081 a č.0094.

29

abc

Libeňská spojka – stavba č.8313

Dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hlavní město Praha, Městská část Praha 8

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

•

Územní rozhodnutí dle § 92 zákona č.183/2006, zákon o územním plánování a stavebním
řádu - stavební zákon – stavební odbor Magistrátu hl.m.Prahy (vyhrazení pravomoci
stavebního úřadu pro územní řízení č.j. MHMP-152420/2006/OST/Št ze dne 27.4.2006)
Stavební povolení dle § 115 zákona č.183/2006 – stavební odbor Městské části Praha 8
Vodoprávní povolení dle § 14 zákona c. 254/2001 Sb. o vodách – odbor životního
prostředí Městské části Praha 8
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les v trase komunikace dle § 8 zákona
č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny – odbor životního prostředí Městské části
Praha 8
Souhlas k zásahu do skladebných částí ÚSES – ochranné pásmo NRBK Vltava –
Ministerstvo životního prostředí
Souhlas s odnětím ze ZPF podle § 9 zákona c.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského
půdního fondu - odbor životního prostředí Městské části Praha 8
Zm ěna územního plánu podle dle § 55 zákona c. 183/2006 Sb. - odbor územního plánu
Magistrátu hl.m. Prahy, zastupitelstvo hl.m.Prahy
Vyhlášení ochranného pásma na základě stanoviska Hygienické služby HMP – stavební
odbor Městské části Praha 8
Souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění
funkcí lesa do výměry 1 ha, pokud není příslušný kraj, a souhlas k vydání rozhodnutí o
umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa – Městská část Praha 8
Výjimka ze zákazů dle § 56 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pokud
byl v průběhu výstavby identifikován ohrožený druh. V případě ohroženého druhu je
pověřeným orgánem ochrany přírody Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí.
V případě druhu silně a kriticky ohroženého je pověřeným orgánem ochrany přírody
územně příslušná správa CHKO (SCHKO Český kras).
další vyjádření, povolení a rozhodnutí příslušných správních úřadů v rámci projektové
a inženýrské činnosti
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B.II Údaje o vstupech
B.II.1 Půda
Vzhledem k charakteru území, kterým trasa Libeňské spojky prochází, se jedná především o
pozemky, které jsou charakteristické pro intravilán města. Z hlediska druhů pozemků se jedná
především o:
•
•
•

Ostatní plochy (jiná plocha, zeleň, neplodná půda, manipulační plocha, silnice, ostatní
komunikace)
Zastavěné plochy a nádvoří (společný dvůr, zbořeniště, budova na parcele)
Zahrada, orná půda (zemědělský půdní fond)

Trvalý zábor pozemků stavby Libeňské spojky se týká následujících parcelních čísel
předmětného katastrálního území:
323/2/3/4/5, 324, 345, 356/9, 1182/3, 1253/2, 1256/1/2, 1259/1/3, 1270/1/2, 1910/1/2,
1923/1/2/3/4/5, 1930/2, 1946, 2224/1/2/3/5/6/7, 2251, 2385/1, 2387, 2390, 2391, 2392, 2393,
2394, 2402/1, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2416, 2417, 2418, 2419/1/2, 2420, 2421, 2422,
2425/2, 2600/9, 2601/1, 2655, 2657, 2660/1/3/4/5/6, 2661/1/3, 2662/2, 2664/1/2, 2666/2,
2667/1/2, 2672, 2673/3, 2674/1/2, 2675/3/12, 2676/2, 2677/1/4, 2678, 3723/4, 3730/4,
3732/1, 3741, 3785, 3819, 3827, 3832/1/4, 3839, 3840/1, 3860/1/5, 3863/2, 3866/1/2,
3965/1/2/3/5, 3981, 3982/1/2/3, 3985/1, 3986
V dočasném záboru se jedná o následující parcelní čísla:
323/2/3/4/5, 324, 345, 356/9, 1179, 1182/1/3/5, 1253/2, 1256/1/2, 1259/1/3, 1270/1/2, 1857/2,
1860/2/4, 1910/1/2, 1923/1/2/3/4/5, 1930/2/3/4/5, 1946, 2224/1/2/3/4/5/6/7, 2232/2, 2234,
2235, 2236, 2237, 2238, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2260, 2261,
2262, 2263, 2264, 2265, 2268, 2271/1, 2272/2, 2385/2/3/4/6, 2386/2/3, 2387, 2389, 2390,
2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402/1/2, 2403, 2404,
2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2416, 2417, 2418, 2419/1/2, 2420, 2421, 2422, 2423,
2425/1/2, 2427/1/13, 2600/2/9, 2601/1, 2602, 2635, 2655, 2657, 2660/1/2/3/4/5/6, 2661/1/2/3,
2662/1/2, 2663,2664/1/2, 2666/2/4, 2667/1/2, 2668, 2669, 2671, 2672, 2673/3, 2674/1/2,
2675/1/3/9/11/12, 2676/2, 2677/1/4, 2678, 3676/1/2, 3723/4, 3730/4, 3732/1, 3741, 3785,
3819, 3827, 3830/4/6/12, 3832/1/3/4, 3835, 3839, 3840/1/2, 3841, 3860/1/5, 3862, 3863/1/2,
3864, 3866/1/2, 3965/1/2/3/5, 3981, 3982/1/2/3, 3985/1, 3986
Poměrné rozdělení je cca 85% ostatní plochy, 10% zastavěné plochy a nádvoří, 5% zahrady.
Celková plocha trvalého záboru činí 54 988 m2, celková plocha dočasného záboru činí 127
727 m2. Situace stavenišť je popsána v kapitole B.II.4.
Zemědělský půdní fond (ZPF)
Půdu ze ZPF lze odejmout dočasně nebo trvale. Trvalé odnětí přichází v úvahu pro vedení
vlastní komunikace a křižovatky, dočasné zábory budou využity pro vlastní stavební činnost
(zařízení staveniště, deponie materiálu, mezideponie zeminy z výkopů, apod.). Dočasnost
záboru závisí na postupu stavebních prací. Pro konkrétní zábor bude zřejmě delší než 1 rok. O
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tomto odnětí musí rozhodnout orgán ochrany ZPF, který zároveň stanoví podmínky pro toto
odnětí.
Orientační přehled záboru zemědělské půdy je uveden v následujících tabulkách. Přesná
velikost záboru bude známa až v dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR), kde bude
hranice záboru stanovena na základě zaměření v terénu.
Tabulka 6: Trvalý zábor zemědělského půdního fondu
Číslo parcely
2392
2393
2662
Celkem

Druh pozemku
Zahrada
Zahrada
Zahrada

BPEJ
22614
22614
24167

Třída ochrany
IV
IV
V

Výměra (m²)
140
194
328

Zábor (m2)
140
153
154
447

Výměra (m²)
169
944
416
1428
387
140
194
328
364

Zábor (m2)
169
944
416
14
53
140
194
328
129
2387

Tabulka 7: Dočasný zábor zemědělského půdního fondu
Číslo parcely
2247
2265
2268
2669
2671
2392
2393
2662
316
Celkem

Druh pozemku
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Orná půda
Orná půda
Zahrada
Zahrada
Zahrada
Zahrada

BPEJ
22614
22614
22614
24167
24167
22614
22614
24167
22644

Třída ochrany
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V
V

Stavba Libeňské spojky bude znamenat trvalý zábor ZPF o rozloze cca 447 m2, dočasný zábor
ZPF bude činit cca 2387 m2. Vcelku se však jedná o půdy málo kvalitní, které nemají
potenciál pro intenzivní zemědělské obhospodařování.
Orniční vrstva z předmětných pozemků bude skryta. Mocnost vrstvy skrývané ornice
s ohledem na pedologické podmínky těchto ploch uvažována v mocnosti 20 až 25 cm.
Předpokládá se, že z trvalého záboru ZPF bude skryto cca 112 m3. O využití orniční vrstvy
rozhodne orgán ochrany ZPF. Sejmutá ornice může být využita v rámci vegetačních úprav
okolí Libeňské spojky po ukončení její výstavby, pro úpravu veřejných ploch a zeleně, příp.
pro rekultivace nezemědělského charakteru.
Z ploch dočasného záboru bude skryto cca 478 m3. Uvedené množství bude využito pro
zpětné ohumusování předmětných ploch v rámci jejich rekultivace. Mezideponie ornice bude
zatravněna, aby nedošlo k náletům ruderální vegetace.
Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa (PUPLF)
Posuzovaný záměr se v dílčích částech dotkne také pozemků určených k plnění funkce lesa
(PUPLF). Pozemky určené k plnění funkce lesa jsou podle § 3 odst.1 a) zákona č.289/1995
Sb., o lesích, pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za
účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na
nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů.
Pozemky s lesními porosty jsou v § 6 zákona č. 289/1995 rozděleny podle převažujících
funkcí do 3 kategorií:
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Lesy ochranné (mimořádně nepříznivá stanoviště a vysoké hory)
Lesy zvláštního určení (mimoprodukční funkce lesa je nadřazena funkci produkční)
Lesy hospodářské

V zájmovém území pro výstavbu Libeňské spojky se nenachází PUPLF s lesními porosty.
V následujících tabulkách je uveden trvalý a dočasný zábor PUPLF.
Tabulka 8: Trvalý zábor PUPLF
Číslo parcely
2402/1
2409
Celkem

Využití pozemku
Zbořeniště
-

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

Výměra (m²)
517
184

Zábor (m2)
205
184
389

Druh pozemku
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří
Zastavěná plocha a nádvoří

Výměra (m²)
321
266
517
184

Zábor (m2)
321
266
517
184
1288

Tabulka 9: Dočasný zábor PUPLF
Číslo parcely
2401
2402/2
2402/1
2409
Celkem

Využití pozemku
Zbořeniště
Zbořeniště
Zbořeniště
-

Stavba Libeňské spojky bude znamenat trvalý zábor PUPLF o rozloze cca 389 m2, dočasný
zábor PUPLF bude činit cca 1288 m2. Z hlediska druhu pozemku se jedná o zastavěné plochy
a nádvoří. V reálném stavu se však jedná o zbořeniště starých budov. V katastru nemovitostí
bude nutné uvést do souladu využití a druh pozemku s jeho ochranou (PUPLF).
Zvláště chráněná území a ochranná pásma
V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněná území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ani jejich ochranná pásma. Přesná identifikace dotčených
inženýrských sítí a jejich ochranných pásem bude stanovena v DÚR.

B.II.2 Voda
Výstavba
Pro realizaci stavby je v současné době problematické odhadnout potřebu vody, protože v této
fázi projektové dokumentace nebyl zpracován plán organizace výstavby, který bude součástí
dalších stupňů projektové dokumentace. Potřebu vody pro sociální zařízení staveniště je
možné odhadnout až na základě počtu a nasazení pracovníků na jednotlivých stavebních
oddílech. Podle vyhlášky MZd. 428/2001 Sb. bude třeba zajistit následující kapacitu vody pro
sociální účely:
pro pití
pro mytí a sprchování

5l/osobu a směnu
120 l/osobu a směnu

Stavba bude mít určité nároky na potřebu vody spojené s výstavbou betonových konstrukcí
mostů, mimoúrovňových křižovatek a tunelů. Beton bude dodáván z centrální betonárny
v rámci jednotlivých stavebních oddílů. Provozní voda v období výstavby se bude používat
zejména pro následující účely:
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výroba betonových a maltových směsí
ošetřování betonu ve fázi tuhnutí a tvrdnutí
kropení rozestavěných částí stavby a technologických komunikací jako ochrana proti
nadměrnému prášení
oplachy vozidel a ostatních strojních zařízení

Zásobování při výstavbě je dáno rozsahem staveniště, respektive druhem a množstvím
technologických procesů. V případě staveniště s betonárkou je nutné připojení na vodovod s
denní bilancí odběru cca 130 m3/den. Pro běžné staveniště bez betonárky činí bilance cca 3050 m3/den.
Převážná část potřeby vody bude soustředěna do areálů zařízení staveniště. Potřeba provozní
vody při výstavbě může být pokryta dovozem v cisternách. Odebírané množství a podmínky
odběru musí být dohodnuty se správcem příslušného vodního zdroje.
Potřeba vody pro sociální účely bude dodávána z veřejného vodovodu. Nepředpokládá se
využití vody z povrchových nebo podzemních zdrojů.
Provoz
Provoz komunikace nevyžaduje žádnou trvalou potřebu a tudíž ani odběr vody pro provozní
účely. Nárazová potřeba pro kropení povrchu komunikace a pro kropení zeleně bude
zajišťována dovozem vody mobilními autocisternami správce komunikace.
Obecně se potřeba pitné vody vztahuje na objekty sociálních zařízení a služeb podél
komunikací. Výstavba ani vybavení služeb není součástí výstavby Libeňské spojky a potřeba
pitné vody není tedy předmětem hodnocení.
Z hlediska potřeb vody pro technologii se podél komunikace nepočítá s umístěním žádného
zařízení, či provozovny, která by měla požadavky na množství technologické vody. Požární
voda bude uvažována pouze v tunelu, v množství požadovaném bezpečnostními předpisy pro
jeho provoz.
Provozní voda bude zajišťována z veřejné vodovodní sítě prostřednictvím technologických
center (TGC) – sever a střed.
Zásobování vodou pro TGC sever
Zásobování vodou pro TGC sever bude zajištěno z vodovodního řadu DN 200 vedeného v ul.
Na Stráži. Objekt TGC bude připojen samostatnou přípojkou. Potřeba vody činí pro TGC
sever 20 l/s.
Zásobování vodou pro TGC střed
Zásobování vodou pro TGC střed bude možno zajistit ze stávajícího vodovodního řadu
DN 200 procházející v ul. Zenklova. Objekt TGC střed bude napojen na stávající řad
samostatnou vodovodní přípojkou z tohoto řadu. Požadovaná potřeba vody činí 20 l/s.
Zásobování vodou pro TGC jih
TGC jih bude zásobováno vodou prostřednictvím napojení na TGC střed.
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B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje
Výstavba
Při realizaci stavby vzniknou nároky na vstupní suroviny odpovídající typu stavby. Půjde
především o následující materiály do konstrukčních vrstev vozovky:
•
•
•
•
•
•

zeminy vhodné pro násypy
kamenivo a štěrkopísky pro konstrukci vozovky
kamenivo a štěrkopísky pro betonové konstrukce
materiál pro kryt vozovky
ocel (výztuž do betonů, svodidla, sloupy apod.).
cement, apod.

Spotřeba některých základních stavebních materiálů na celou stavbu je odhadnuta následovně:
•
•
•
•
•

železobetonové konstrukce tunelů, opěrných stěn a mostů
výztužná ocel do betonu
ocel pro prvky zajištění stavebních jam
výplňový beton
asfaltobetonová směs pro vozovky lehké a těžké

100 000 m3
11 000 t
5 550 t
15 000 m3
12 700 m3

Druh a množství surovin potřebných k výstavbě komunikace budou podrobněji specifikovány
v dalším stupni projektové dokumentace.
Materiál bude zajištěn kombinací dovozu po stávající silniční síti a po železnici do stanice
Praha – Libeň. U materiálů, které nevyžadují rychlý převoz z důvodu jejich degradace, lze
využít i lodní dopravou do přístavu v Libni.
Skladování materiálu, vyjma betonové a asfaltové směsi, která bude dopravována vždy přímo
ze zdroje, bude v prostoru staveniště. Skládka vytěženého zemního materiálu bude v prostoru
staveniště pouze pro materiál zpětných zásypů. Veškerý vytěžený zemní materiál, který se
bude odvážet pro jiné využití, bude v prostoru staveniště skladován jen po nejnutnější dobu
pro naložení a odvoz. Volně skladované materiály materiály (např. výkopek, ocel, apod.) jsou
inertní povahy bez vlivů na životní prostředí.
Ohrožení životního prostředí mohou představovat pouze speciální prostředky využívané při
výstavbě, jako postřiky bednění, přísady do betonů, postřiky hotových konstrukcí, injektážní
materiály, tmely, ředidla a barvy, oleje, apod. Uvedené materiály musí být při skladování
zabezpečeny odpovídajícím způsobem. Se všemi těmito materiály je třeba zacházet vždy
v souladu s požadavky na použití dle jejich návodu a zároveň v souladu s požadavky
bezpečnosti práce. Jejich skladování a zpracování musí vždy provádět odborně způsobilá
firma na zpevněném uzavřeném prostoru bez možnosti kontaminace okolního prostředí.
Samostatně je třeba přistoupit ke skladování trhavin v případě využití trhacích prací.
Za stavební materiál lze považovat i zeminu na zásypy a násypy. V současné době je
stanovena orientační bilance zemních prací pro Libeňskou spojku. Bilance výkopů a násypů
je uvedena v následující tabulce.
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Tabulka 10: Bilance výkopů a násypů
Druh zemních prací
Výkopy
Zpětné zásypy
Násypy
Rozdíl

Předpokládané množství (m3)
530 000
89 000
26 000
+ 415 000

Z bilance výkopů a násypů tedy vyplývá přebytek zemin nebo rozvolněných skalních hornin
ve výši cca 415 000 m3, které nebudou zužitkovány v rámci předmětné stavby. Vhodnost
materiálu pro násypy a zásypy musí posoudit podrobný geologický a geotechnický průzkum
provedený v trase navrhované komunikace.
S uvedeným přebytkem výkopového materiálu musí být nakládáno podle jeho skutečných
vlastností a bude předán osobám oprávněným dle zákona o odpadech.
Odpad podskupiny 17 05 00 – zemina vytěžená (kategorie ostatní odpad) lze mimo místo
vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených, např. k uzavírání a
rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k
terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených
pozemků v souladu s § 12, § 13 a § 14 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Vhodnou výkopovou zeminu
lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu s ustanovením § 14
odst. 2 zákona o odpadech pouze v případě, že její využití v tomto zařízení (např. terénní
úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného stavebního úřadu, ve kterém bude stanovena
podmínka pro možnost využití vhodné výkopové zeminy, odpadu stanoveného katalogového
čísla, v souladu s požadavky zákona o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů.
Nevyužitelný přebytek materiálu výkopu nevhodných geotechnických vlastností pro další
využití bude uložen na skládce odpadu se zabezpečením skupiny S – inertní odpad (S-IO)
podle vyhlášky c. 294/2005 Sb., o nakládání s odpady. V případě, že by se prokázala lokální
kontaminace vytěžené zeminy nebo byla stavbou dotčena neidentifikovaná ekologická zátěž v
území, je nutné provést uložení na zabezpečenou skládku v souladu s výsledky výluhové
zkoušky vzorku odpadu.
Možnosti ukládání přebytku výkopku v dokumentaci technické studie navrhované stavby
řešeny nebyly. Lokality provozovaných skládek a vhodných lokalit se mohou v aktuální době
výstavby velmi lišit od současného stavu možností jejich uložení.
Poznámka:
1) Celkový objem odtěženého materiálu z prostoru tunelu všech konstrukcí 250 000 m3, z toho objem
odtěženého materiálu v prostoru tunelu hornickým způsobem pod ochranou definitivní stropní konstrukcí a
konstrukčních stěn činí cca 119 000 m3.

Nároky na odběr elektrické energie v období výstavby nejsou v současné etapě přípravy
stavby specifikovány. Potřeba elektrické energie však bude odpovídat nárokům na obdobných
stavbách. Pro výstavbu bude elektrická energie zajištěna z distribuční sítě PRE, a.s. – 22 kV.
U severního a jižního portálu budou pro zařízení staveniště vybudovány kompaktní
trafostanice 2 x 630kVA.
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Předpokládaná energetická bilance při výstavbě:
Instalovaný výkon
Pi = 3600 kW
Soudobost
β = 0,50
Soudobý příkon
Ps = 1800 kW
Výstavba Libeňské spojky nemá v období výstavby nároky na odběr zemního plynu nebo
tepelné energie.
Provoz
Na současné úrovni projektové rozpracovanosti není spotřeba hmot pro provádění údržby a
oprav stanovena. Půjde však o běžná množství bez výrazné spotřeby některých strategických
surovin.
Pro období provozu bude zapotřebí zajištění elektrické energie. Elektrická energie bude
používána pro osvětlení komunikace a tunelu, pro činnost vzduchotechniky tunelu,
dopravního značení a signalizace. Zásobování elektrickou energií musí zajišťovat
bezporuchový provoz s vysokou mírou bezpečnosti. Zajištění dodávky elektrické energie
musí být minimálně podle 2. stupně ve smyslu ČSN 34 1610. Pro tunel bude požadováno
zajištění elektrickou energií minimálně ze dvou nezávislých zdrojů. Způsob napájení musí být
projednán a upřesněn s místně příslušnými energetickými rozvodnými podniky.
Pro provoz bude zásobování elektrickou energií zajištěno ze sítě PRE a.s. (22 kV) dvěma
přívody ze dvou nezávislých rozvoden 110/22kV. Kabely budou přivedeny do nově
vybudované rozpínací stanice umístěné u vstupního technologického centra (TGC). Rozpínací
stanice bude rozdělena na dva požární úseky a napájení uvnitř tunelu bude provedeno dvěma
požárně oddělenými systémy A a B. Z rozpínací stanice bude proveden rozvod kabely 22 kV
do jednotlivých TGC tunelu. Technologická centra budou vybavena přívodními
trafostanicemi, s rozvodnami VN a NN pro napájení technologického zařízení a osvětlení
tubusů.
Předpokládaná energetická bilance za provozu:
Instalovaný výkon
Pi = 5400 kW
Soudobost
β = 0,60
Soudobý příkon
Ps = 3240 kW
Pro jednotlivé tunely bude požadováno zajištění elektrickou energií minimálně ze dvou
nezávislých zdrojů. Způsob napájení musí být projednán a upřesněn s místně příslušnými
energetickými rozvodnými podniky. V případě, že nebude možno zajistit výše uvedený
požadavek, bude nutné zajistit dodávku elektrické energie z rezervního generátoru. Napojení
na příslušnou rozvodnou síť a spotřeba elektřiny budou identifikovány v dalším stupni
projektové dokumentace.
Bezvýpadkový záložní zdroj UPS bude připraven k udržování nezbytně nutných služeb
v případě výpadku dodávky elektrické energie a k zajištění bezpečné evakuace osob v případě
havarijních situací.
Provoz komunikace nebude mít nároky na odběr zemního plynu nebo tepelné energie.
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Pro spolehlivý provoz komunikace v zimním období bude používána posypová sůl. Spotřeba
tohoto posypového materiálu je závislá na klimatických podmínkách. Na základě dosavadních
zkušeností lze očekávat jejich spotřebu v množství cca 1 kg/m2 ročně převážně na
křižovatkách a rampách Libeňské spojky.

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Výstavba
V období výstavby Libeňské spojky bude zatížena stávající komunikační síť dopravou
materiálu na stavbu a odvozem výkopku ze zemních prací a rubaniny z tunelu. Předpokládaná
časová náročnost výstavby činí cca 2,5 roku.
Návrh situování stavenišť:
o Staveniště č.1 – za hostincem U Karla IV. v celém prostoru až k ulici Fr. Kadlece), zařízení staveniště bude
situováno v blízkosti ulice Fr. Kadlece, vstup z ulice Prosecké, resp. Františka Kadlece
o Staveniště č.2 – (v prostoru mezi ulicemi Zenklovou a Vosmíkových), zařízení staveniště bude situováno při
ulici vodníkových, vstup z ulic Zenklova a Vosmíkových
o Staveniště č.3 – (v prostoru náměstí Na Stráži), zařízení staveniště bude situováno při ulici Vodníkových,
vstup z ulic Zenklova, Vosmíkových a náměstí Na Stráži
Vzhledem k rozsahu celé stavby není nutné, aby na všech třech staveništích byly zajištěny všechny potřeby
stavby, některé zázemí ze využívat pro všechny staveniště najednou.

Materiál bude zajištěn kombinací dovozu po stávající silniční síti a po železnici do stanice
Praha – Libeň. U materiálů, které nevyžadují rychlý převoz z důvodu jejich degradace, lze
využít i lodní dopravou do přístavu v Libni.
Konečnou dopravu materiálu na staveniště lze vzhledem k umístění stavby zajistit pouze po
pozemních komunikacích. Pokud budou využity pozemní komunikace, musí být přísun
stavebního materiálu na jednotlivá staveniště zajištěn převážně po nadřazených komunikacích
vedených mimo přímý styk s obytnou zástavbou s výjimkou vlastního úseku Libeňské spojky.
Jako nejvýhodnější přístupové cesty se jeví Prosecká radiála (Liberecká ul.) pokračující dále
na D8 a Městský okruh v Povltavské ulici. Naprosto nepřípustné je využití uliční sítě ulic
Zenklova (od Vychovatelny do Kobylis a od Kříže na Palmovku), Davídkova, Na Stráži,
Prosecká, Budínova, Primátorská, atd. Konkrétní trasy dopravy materiálů musí být stanoveny
na základě možných objízdných tras při uzavírce Zenklovy ulice, tak aby navzájem
nekolidovaly. Staveništní doprava bude zajištěna rovněž standardními dopravními a
mechanizačními prostředky a nebudou zde vytvářeny žádné dočasné komunikace, kromě
zpevněných ploch pro skládky a odstav.
Staveništní doprava a dopravní trasy budou řešeny projektem organizace výstavby (POV),
který bude součástí následujících stupňů projektové dokumentace.
Přeložky inženýrských sítí a nové inženýrské sítě
Navrhovaný tunel Libeňské spojky zasáhne velmi výrazně do inženýrských sítí v předmětné
oblasti. Bude třeba provést úpravy na kabelech elektrického vedení, plynovodu, horkovodu a
vodovodu. Po dobu výstavby bude nutno tyto sítě buď vyvěsit nebo provizorně přeložit,
případně na čas pokud to bude možné, přerušit. Sítě křižují tunel především v křižovatkách.
Výškový návrh vedení tunelu však respektuje tuto potřebu a má krytí 1,20 – 1,50 m v podstatě
v celé trase. V tomto prostoru je tedy možno s určitými technickými opatřeními (silnější
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izolace na vodě a horkovodu, ochranná trubka na plynovodu a kabelech a pod.) sítě uložit
nad tubusy tunelu, vyjma stok.
A) Vodovod
Jednotlivé přeložky vodovodu budou řešeny především přeložením mimo konstrukci tunelu,
v případě nedostatku místa dočasnými přeložkami a opětovným umístěním nad konstrukce
tunelů.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat vodovodnímu řadu DN 1000 z vodojemu Mazanka. Zde
je navržena kolmá přeložka přes tunelové těleso, výšková niveleta trasy byla navržena tak,
aby potrubí DN 1000 přešlo vrchem. Tento přechod je v prostoru nám. Na Stráži. V prostoru
mezi ul. Pod Čertovou skálou a Zenklovou přechází potrubí DN 800 průmyslového
vodovodu. I zde je navrženo křížení vodovodního potrubí nad konstrukcí tunelu díky snížení
výškové nivelety tunelu.
B) Kanalizace
Zcela samostatným problémem zůstává kanalizace. Je třeba navrhnout opatření na stokách,
které tunely křižují. Tato problematika je v navrhované trase zejména u hlavních stok v
křižovatce tunelů s ul. Proseckou a v křižovatce ul. Zenklova a nám. Na Stráži.
Jedná se o následující stoky:
• Stoka 600/1100 v ulici Prosecká - vzhledem k velkému sklonu území není problém
navrhnout takové propojení, které dokáže všechny odpadní vody z přilehlého povodí
převést do stoky „F“ bez narušení stokového systému.
• Dešťová stoka DN 1500 v ulici Pod Labuťkou s dalším přechodem do DN 1100 a DN
1000 – stoka zůstane ve zkrácené verzi v provozu
• DN 250 v ulici Srbova - část stoky DN 250 pod tunely bude možno zrušit, všechny
nutné přípojky budou zachovány.
• Stoka 550/850 v ulici Zenklova – zrušení části stoky, po obou stranách ul. Zenklova
nové kanalizační potrubí se zaústěním přípojek
• Stoka DN 250 v ul. Na dědince - bude možno pod tunely zrušit
• Úpravy Střížkovského sběrače 1200/2000 v prostoru nám Na Stráži a ul. Bulovka,
apod.
V celé trase tunelů bude třeba zajistit povrchové odvodnění komunikace, což bude řešeno
v rámci projektové dokumentace vhodnými technickými prostředky.
C) Ostatní trubní sítě
Pro napájení nových trafostanic pro výstavbu a provoz stavby budou nově položeny kabely
22kV. Pro výstavbu budou kabely nasmyčkovány na stávající kabelová vedení PRE a.s. 22kV dle pokynů PRE a.s. Pro napájení nových trafostanic v TGC pro provoz stavby budou
položeny nové kabely 22kV z nejbližších rozpínacích stanic dle pokynů PRE a.s. Nové kabely
budou vedeny v kabelové trase uložené v zemi od místa napojení do nově budovaných
trafostanic.
Pro napojení stavby na sítě slaboproudých (sdělovacích) kabelů dotčených správců budou
položeny nové slaboproudé kabely. Nové kabely budou vedeny v kabelové trase uložené
v zemi od místa napojení do nově budovaných technologických center.
Kabely distribučních sítí VN (vysoké napětí), NN (nízké napětí) a VO (veřejné osvětlení),
které jdou v souběhu se stavbou a budou jí zasaženy, budou před zahájením stavby přeloženy
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do nových tras mimo stavební činnost. Kabely, které stavbu křižují budou během stavby
vyvěšeny na pomocné konstrukce a po dokončení stavebních objektů položeny do původních
tras.
Přeložky slaboproudých (sdělovacích) kabelů všech dotčených správců budou řešeny
obdobným způsobem jako přeložky silnoproudu. V rámci úprav slaboproudých zařízení
budou veškeré stávající místní i dálkové sdělovací kabely nahrazeny novými kabely
adekvátního typu a profilu a budou uloženy do nových nebo zpět do původních tras. U křížení
ulic Konšelská a Zenklova dojde ke kolizi s podzemním kabelovodem. Po dobu výstavby
budou kabely přeloženy do jiné trasy a v rámci stavby bude vybudován nový kabelovod
v dotčeném rozsahu. Podzemních kabelové komory, které budou dotčeny stavbou budou
zrušeny a vybudovány nově v nových trasách kabelů.
Přechod ostatních trubních sítí bude možno zajistit technickými prostředky, které budou
součástí dalších stupňů projektové dokumentace. Především bude třeba dořešit zásobní
systémy jednotlivých sítí.
Úpravy a přeložky souvisejících komunikací
Vedením trasy Libeňské spojky dojde k úpravám a přeložkám následujících komunikací:
•
•
•
•

Davídkova v úseku náměstí Na Stráži – podjezd pod Proseckou radiálou
Připojení z náměstí Na Stráži na Proseckou radiálu
Zaslepení Srbovy ulice
Zrušení bezejmenné propojky mezi Zenklovou a Proseckou ulicí, dnes využívanou do
křižovatky U Kříže od Zenklovy ulice

Provoz (síť dotčených komunikací a dopravní vazby)
Hlavními spolupracujícími komunikacemi s Libeňskou spojkou jsou komunikace Městského
okruhu ( Pelc-Tyrolka - Balabenka - Štěrboholská radiála),Vysočanská ulice, Kbelská ulice
(Průmyslový polookruh) a Silniční okruh (severovýchodní část). Dalšími dotčenými
komunikacemi jsou především Zenklova, Vosmíkových, Na Stráži, Davídkova, Prosecká
radiála (Liberecká, V Holešovičkách), Vysočanská radiála, Sokolovská, Prosecká,
Primátorská, Františka Kadlece. Rozsah ovlivněného území je stanoven v podkladech pro
zpracování dopravních zátěží v situaci.
Dopravní vazby Libeňské spojky na ostatní síť komunikací jsou dány charakterem Libeňské
spojky jako tunelové trasy s křižovatkami u portálů. Základní dopravní vazby jsou u
severního portálu Libeňská spojka-Prosecká radiála-D8, Libeňská spojka-Zenklova, Libeňská
spojka-Davídkova, Bulovka a Na Stráži; u jižního portálu Libeňská spojka – Městský okruh
směr Malešice, Libeňská spojka - Vysočanská radiála, Libeňská spojka - Pelc Tyrolka,
Libeňská spojka – Prosecká, Zenklova.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1 Ovzduší
Provoz
Zdroje znečištění ovzduší
Libeňská spojka představuje tunelové propojení MÚK U Kříže a MÚK Vychovatelna. Tunel
tvoří dva tubusy, horní (klesající) tubus bude veden od MÚK Vychovatelna k MO, dolní
(stoupající) tubus směřuje od MO (MÚK U Kříže) k MÚK Vychovatelna. Horní (klesající)
tubus bude odvětrán jižními portály do prostoru MÚK U Kříže.
Odvětrání dolního (stoupajícího) tubusu je řešeno variantně:
•

•

ve variantě odvětrání „výduch“ bude tunelová trouba odvětrána výduchem umístěným v
prostoru náměstí Na Stráži, část emisí (cca 30 %) bude unikat severními portály (varianty
1 a 3 rozptylové studie)
ve variantě odvětrání „portál“ bude stoupající tubus tunelu odvětrán pouze severními
portály do prostoru MÚK Vychovatelna (varianty 2 a 4 rozptylové studie)

Poznámka:
V modelovém hodnocení kvality ovzduší (rozptylová studie, příloha H.4) byly samostatně posuzovány
následující čtyři situace, které představují kombinaci výše variant výstavby MO v úseku Pelc Tyrolka –
Balabenka a odvětrání Libeňské spojky.
Varianta 1: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě „výduch“
Varianta 2: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě „portál“
Varianta 3: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě „výduch“
Varianta 4: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě „portál“

Uvedené úseky komunikací budou zdrojem emisí výfukových plynů z projíždějících vozidel.
Emise budou závislé na stavebním uspořádání vozovky (délka, podélné sklony) a na
intenzitách automobilového provozu. Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit
model MEFA 06, vytvořený na podkladě emisních faktorů MEFA-02, publikovaných MŽP
ČR. Emisní model MEFA-06 umožňuje zohlednit při výpočtech emisí působení jednotlivých
faktorů (typ vozidla, skladba dopravního proudu, rychlost, sklon apod.) pomocí soustavy
vzájemně provázaných rovnic.
Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba vozového parku k roku 2015 – podíl vozidel
bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO 1 – 4. Při výpočtu produkce emisí byl
rovněž uvažován vliv studených startů v městském provozu. V případě hodnocení
suspendovaných prachových částic PM10 bylo vedle sazí emitovaných přímo spalovacími
motory do ovzduší (tzv. primární prašnost), stanoveno rovněž množství prachových částic
zvířených projíždějícími automobily (sekundární prašnost).
Výpočty byly provedeny samostatně pro jednotlivé úseky posuzované komunikace.
Povrchové úseky vstupují do výpočtu jako samostatné liniové zdroje. Portály jsou ve výpočtu
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uvažovány jako samostatné plošné zdroje, výduch pak jako zdroj bodový. Výška výduchu pro
odvětrání stoupajícího tubusu Libeňské spojky ve variantě „výduch“ byla uvažována 15 m.
Jak je patrné z tabulky 11, jsou emise znečišťujících látek v obou řešených variantách totožné,
liší se pouze způsob odvodu emisí z dolního tubusu tunelu.
Tabulka 11: Produkce emisí z provozu vozidel na Libeňské spojce (t.rok-1)
Oxidy dusíku
PM10* Benzen
t.rok-1
Odvětrání výduchem – varianty 1 a 3 rozptylové studie
Povrchové úseky
5,6
18,2
21,6
0,6
Výduch dolního tubusu tunelu
11,9
2,2
0,3
Portály tunelu (délka tunelu)
2,2
10,8
4,3
0,4
Rampy navazujících MÚK
0,9
5,8
8,7
0,2
Délka (km)

Úsek

Celkem
Povrchové úseky
Portály tunelu (délka tunelu)
Rampy navazujících MÚK

8,7
46,7
36,8
1,5
Odvětrání portály – varianty 2 a 4 rozptylové studie
5,6
18,2
21,6
0,6
2,2
22,7
6,5
0,7
0,9
5,8
8,7
0,2

Celkem
*

8,7

46,7

36,8

1,5

Benzo(a)pyren
kg.rok-1
0,7
0,3
0,7
0,3
2,0
0,7
1,0
0,3
2,0

včetně sekundární prašnosti z dopravy, v tunelech je sek. prašnost redukována

Bližší údaje jsou uvedeny v rozptylové studii, která je součástí přílohy H.4.
Výstavba
V období výstavby bude dočasným zdrojem znečišťování ovzduší vlastní prostor staveniště,
kde bude docházet k produkci znečišťujících látek z provozu stavebních strojů a ke vzniku
sekundární prašnosti z pohybu stavebních mechanismů z nakládání se sypkými materiály.
Dalším zdrojem znečištění budou pohyby nákladních aut po okolních komunikacích. Tyto
zdroje budou po časově omezenou dobu poměrně významně působit na své nejbližší okolí.
Následující tabulka uvádí údaje o produkci emisí znečišťujících látek během stavební
činnosti.
Tabulka 12: Emise ze stavební činnosti (kg.den-1)
Zdroj emisí

oxidy dusíku

benzen

částice PM10*

Zemní práce
stavební stroje

22,6

0,1

2,0

terénní úpravy, manipulace se sypkým materiálem

0,0

0,0

5,7

staveništní komunikace

0,1

0,0

6,4

staveniště celkem

22,7

0,1

14,0

doprava na navazujících komunikacích**

0,4

< 0,002

1,3

*)

**)

včetně sekundární prašnosti

emise z části trasy o délce 1 km

Z tabulky je patrné, že vliv provozu dieselových motorů se projevuje zejména u emisí oxidů
dusíku, zatímco u části PM10 je rozhodující sekundární prašnost při nakládání se sypkým
materiálem (odtěžení a nakládka). Emise benzenu budou velmi nízké, protože obsah této látky
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v naftě a tedy i výfukových plynech dieselových motorů je v porovnání s benzínovými
motory několikanásobně nižší.
Bližší údaje jsou uvedeny v rozptylové studii, která je součástí přílohy H.4.

B.III.2 Odpadní vody
Výstavba
V průběhu výstavby budou vznikat následující druhy odpadních vod.
Splaškové vody
Splaškové odpadní vody budou pocházet ze sociálních zařízení v rámci zařízení stavenišť.
Předpokládá se použití mobilních jednotek s chemickým WC nebo žump. Vzniklé odpadní
vody a kal budou průběžně odváženy a likvidovány na ČOV.
Technologická a oplachová voda
Stavba bude produkovat minimální množství technologických odpadních vod, např. z kropení
betonu. Oplachové odpadní vody budou vznikat zejména čištěním komunikací na
příjezdových trasách k jednotlivým stavebním oddílům a oplachem kol nákladních vozů před
výjezdem ze staveniště na tyto komunikace a mytí stavební techniky. Pro mytí stavební
techniky a dopravních strojů budou zřízeny mycí linky s bezodtokými jímkami, které zajistí
recyklaci použité vody. S minerálním kalem bude nakládáno podle výluhové zkoušky.
Srážková voda
Tunel bude hlouben zčásti pod hladinou podzemní vody. Průsakové podzemní vody
z hloubení tunelu budou odváděny do vsakovacích příkopů zřízených na staveništi.
dokumentace. Pro realizaci podzemní části tunelu bude nezbytné zajistit povolení k nakládání
s vodami pro snižování hladiny podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb.
Odvedení srážkových vod z plochy staveniště i území dotčeného stavbou není ve stávajícím
stupni projektové dokumentace řešeno. Návrh opatření bude součástí dalších stupňů
projektové dokumentace.
Množství jednotlivých druhů odpadních vod nelze stanovit, protože závisí na plánu
organizace výstavby (POV) konkrétního dodavatele stavby.
Provoz
Splaškové a technologické odpadní vody
Dopravní stavba neprodukuje splaškové odpadní vody. Technologické odpadní vody budou
vznikat v rámci údržby a mytí tunelu a technologických center. Celkovou spotřebu vody při
běžném provozu tvoří z největší části potřeba pro mytí tunelů. Její spotřeba je cca 20 m3 na 1
km třípruhového tunelu. Celková roční spotřeba vody při mytí 1x měsíčně činí 420 m3/rok.
Ve spotřebě je zahrnuta i potřeba pro mytí a údržbu ostatních technologických prostorů.
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Odvodnění vozovky v tunelu bude provedeno svedením do nejnižšího místa tunelu v km
0,25111. Zde bude navržen vhodný, dostatečně kapacitní odvodňovací objekt (jímka
s uzávěrem na odtoku) a z něj potrubí DN 300 zaústěné do dešťové výpustě. Jedná se pouze o
vody, které se do tunelu dostanou od portálů, a které sem přivezou automobily.
Důvodem pro uzavření gravitačního odtoku z jímky je především údržba tunelu spojená
s jeho čištěním (oplachem). Druhým důvodem pro uzavření odtoku je požár (použití požární
vody) nebo havárie spojená s rozlitím pohonných hmot v tunelu. V obou případech bude
obsah jímky vyčerpán a v závislosti na koncentraci nebezpečných látek odvezen na ČOV
nebo dekontaminován. Doporučuje se uzavřít jímku také v zimním období a srážkovou vodu
vypouštět do kanalizace v závislosti na koncentraci znečišťujících látek řízeným způsobem
podle požadavku správce toku Rokytka. Při normálním provozu bude jímka průtočná.
Napojení na kanalizaci bude dohodnuto se správcem stokové sítě. Kvalita vypouštěných
odpadních vod vypouštěných do dešťové kanalizace bude vyhovovat limitům stanoveným pro
tuto kanalizaci.
Srážkové vody
V souvislosti s provozem povrchových úseků Libeňské spojky budou vznikat pouze srážkové
vody a splachové vody v rámci údržby komunikace. Množství i úroveň chemického a
fyzikálního znečištění srážkových vod odtékajících z komunikace závisí zejména na těchto
faktorech:
•
•
•
•
•
•

intenzita, skladba a rychlost dopravního proudu
druh vozidel a jejich technický stav
směrové a výškové vedení komunikace a uspořádání příčného řezu
systém odvodnění povrchu pláně vozovky
klimatické podmínky
objem a druhy prostředků použitých v zimní údržbě

Srážkové vody z komunikací nejsou odpadními vodami ve smyslu zákona č.254/2001 Sb., o
vodách.
Poznámka:
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo stanovisko k charakteru srážkových vod na pozemních komunikacích a
dálnicích zn. 9678/2003-6020 ze dne 10. června 2003. Podle tohoto stanoviska srážkové vody na povrchu dálnic
a ostatních komunikacích i odváděné z něho oddílnou stokovou sítí nebo dálničními i silničními příkopy na
srážkové vody jsou povrchovými vodami podle ustanovení §2 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách. Jedná se
o vody přirozeně se vyskytující na zemském povrchu, které svůj charakter neztrácejí, protékají-li přechodně
zakrytými úseky, přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo v nadzemních vedení.

Maximální srážky v dané klimatické oblasti připadají na letní období a jsou převážně spojeny
s bouřkovými situacemi. Návrhová vlna je pak vyvolána krátkodobým přívalovým deštěm.
Intenzita návrhového deště činí:
Křižovatka Vychovatelna
red. plocha celkem
S red = 0,918 ha
intenzita 10 min deště q10 = 160 l/s/ha
Q= 0,918 x 160 = 146,88 l/s
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Křižovatka U Kříže
redukovaná plocha celkem Sred
intenzita 10 min deště
q10
Q= 1,085 x 160 = 173,60 l/s

= 1,085 ha
= 160 l/s/ha

Srážková voda z komunikace bude odváděna do dešťových kanalizačních stok. Orientační
celkové množství odváděných srážkových vod z povrchu komunikace pro jednotlivé varianty
je vypočítáno dle vztahu:
Vs = S . hs . ks [m3/rok]
Vs
S
hs
ks

objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
výměra nově zpevněných ploch
průměrný úhrn ročních srážek (m/rok) - 510 mm
odtokový koeficient (0,9)

Výsledky předběžných hydrotechnických výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 13: Roční odtokové množství srážkových vod z povrchu komunikace (m3/rok)
Varianta/křižovatka
Vychovatelna
U Kříže
Poznámka:
Odvodňovaná plocha křižovatek činí:
Vychovatelna
U Kříže

Navržená varianta
4 214 (m3/rok)
4 980 (m3/rok)
Varianta 1
9 180 m2
10 850 m2

Poznámka: Úhrn ročních srážek je stanoven interpolací z mapy „Průměrný roční úhrn srážek za období 1931 –
1960“ (Hydrologické poměry ČSSR, HMÚ, 1970). Podíl srážek připadající na zimní období je odvozen z Atlasu
podnebí a odpovídá zhruba 26% ročnímu srážkovému úhrnu.

V zimním období odteče cca 26% celkového odtokového objemu.

Limity pro odtékající srážkové vody
Koncentrační limity pro jednotlivé ukazatele v odtékajících srážkových vodách z povrchu
komunikace jsou stanoveny Kanalizačním řádem kanalizace pro veřejnou potřebu na území
hlavního města Prahy v povodí ÚČOV Praha (leden 2003).
Tabulka 14: Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů dešťová kanalizace
Limity znečištění pro souhrnou skupinu znečišťovatelů
dešťová kanalizace
limity jsou uvedeny v mg/l v prostém vzorku a jsou to maximální přípustné hodnoty

NL
NEL
AOX
pH
teplota

UKAZATEL
nerozpuštěné látky
nepolární extrahovatelné látky
adsorbovatelné organicky vázané halogeny

pv
900
2,0
0,1
6-8
26 °C
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Dešťové vody odtékající z komunikace mohou být znečištěné látkami, které se uvolňují
z projíždějících motorových vozidel a v zimním období posypovým materiálem.
Nejvýznamnější jsou ropné látky, nerozpuštěné látky a chloridy z posypových solí.
Koncentrace znečišťujících látek je ovlivněna meteorologickými podmínkami, intenzitou
provozu, technickým stavem vozidel a množstvím a druhem použitých posypových materiálů.
A) Chloridy
Kontaminace srážkové vody chloridy vychází z dávky posypového chemického materiálu,
který pro místní klimatické podmínky činí 1,3 kg/m2 za celé zimní období. Předpokládá se
použití materiálu s hlavním podílem NaCl. Procentuální podíl chloridů je 60% hmotnostních.
Předpokládá se zimní ošetření povrchu vozovek použitím granulované zkrápěné soli, čímž je
možné snížit potřebu posypových chemických materiálů zhruba o 30% na hodnotu
1,30 x 0,7 = 0,91kg/m2. Z tohoto množství tedy činí podíl chloridů 0,91 x 0,6 = 0,546
kgCl/m2. V následující tabulce je uvedeno celkové množství chloridů aplikovaných na
komunikaci během zimního období a průměrná koncentrace chloridů v odtékajících
srážkových vodách.
Tabulka 15: Předpokládané množství chloridů ve srážkových vodách odtékajících z povrchu
komunikace
Varianta

Křižovatka

Varianta 1

Vychovatelna
U Kříže

Množství srážkových vod
za zimní období (m3)
1 096
1 295

Množství Cl(t.rok-1)
5,012
5,924

Koncentrace Cl(g.l-1)
4,57

Tabulka 16: Bilance rozdělení množství chloridů z vozovek LS do cílových recipientů
Povodí

Cílový recipient

MÚK

Posypová
plocha
(m2)

Spotřeba
Množství
posypového
chloridů
materiálu
za zimu
(t/rok)
(t/rok)
Vltavy
Vltava
Vychovatelna
9 180
8,354
5,012
Rokytka
U Kříže
10 850
9,873
5,924
Poznámka: Výpočet nezahrnuje odpadní vodu z tunelu. V nejnižším místě tunelu bude umístěna dostatečně
dimenzovaná odvodňovací jímka s uzávěrem na odtoku. Odtud bude voda přečerpávána a likvidována řízeným
způsobem v závislosti na stupni jejího znečištění.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že průměrná koncentrace chloridů aplikovaných na
komunikaci během zimního období činí cca 4,5 g/l. Základním předpokladem provedené
kalkulace však je, že veškeré chemické rozmrazovací látky aplikované na vozovku se rozpustí
ve splachové vodě a odtečou. Z provedených sledování se ukazuje, že do vodoteče se dostane
aktuálně pouze část aplikované látky. Jisté množství se rozpráší v krystalické formě či ve
formě aerosolu do okolí. To dokládá skutečnost, že obvykle pozorované koncentrace
chloridových iontů v odtékajících srážkových vodách se pohybují do 3 g/l. Následná tabulka
uvádí měřené koncentrace chloridů v odtékajících srážkových vodách.
Tabulka 17: Měřené koncentrace chloridů (ŘSD, 1993)
Zima
Max. konc. Cl (mg/l)
Min.. konc. Cl (mg/l)

87/88
3893
25

88/89
1753
13

89/90
2134
25

90/91
2148
21

91/92
1897
284

92/93
4254
53

Průměr
2700
-

V minulosti dosahovaly koncentrace chloridů až 10 g.l-1. V posledních letech se však daří tyto
hodnoty snižovat používáním speciální posypové techniky. Počítačem garantované dávkování
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posypových solí je prováděno dle aktuální meterorologické situace. Za nejvhodnější
z hlediska možných úniků rozmrazovacích látek mimo komunikaci je považováno tzv.
zkrápěné solení (zvlhčená sůl).
Odtékající srážkové vody budou svedeny z komunikace do dešťové kanalizace. Platný
kanalizační řád dešťové kanalizace limit pro chloridy nestanovuje.
B) Ropné látky
Ropné látky se analyticky stanovují jako nepolární extrahovatelné látky (NEL). NEL se však
v přírodě běžně vyskytují a toxicita těchto látek je nízká. Měření kvality vody v dešťových
usazovacích nádržích dálničních úseků prováděná ČIŽP (Kuběna,1993) prokázala relativně
nízké koncentrace ropných látek. Průměrné koncentrace NEL dosáhly 0,4 mg/l s maximem
1,65 mg/l. Maximální koncentrace NEL pro vypouštění do kanalizačního systému činí 2 mg/l.
C) Nerozpuštěné látky
Koncentrace nerozpuštěných látek ve srážkových vodách z povrchových komunikací je
uvažována 740 mg/l (Znečištění srážkových vod z pozemních komunikací, VÚD Žilina,
1990). Příslušný limit dle kanalizačního řádu činí 900 mg/l.
Kvalita vypouštěných odpadních vod bude vyhovovat limitům dešťové kanalizace.
Odvodnění
Tunel musí být dostatečně suchý, aby byla zajištěna možnost jeho bezporuchového užívání po
celou dobu jeho plánované životnosti. Veškeré odpadní vody z tunelu budou gravitačně
odváděny k jižnímu portálu. Zde bude umístěna přerušovací jímka s uzávěrem na odtoku.
Uzávěr bude vybaven servopohonem umožňujícím dálkové uzavření odtoku. Odtok z jímky
bude zaústěn do dešťové kanalizační sítě.
Důvodem pro uzavření gravitačního odtoku z jímky je údržba tunelu spojená s jeho čištěním
(oplachem). Druhým důvodem pro uzavření odtoku je požár (použití požární vody) nebo
havárie spojená s rozlitím pohonných hmot v tunelu. V obou případech bude obsah jímky
vyčerpán speciálními cisternami a v závislosti na koncentraci nebezpečných látek odvezen na
ČOV nebo dekontaminován. Doporučuje se uzavřít jímku také v zimním období a srážkovou
vodu vypouštět do kanalizace v závislosti na koncentraci znečišťujících látek řízeným
způsobem podle požadavku správce toku Rokytka. Při normálním provozu bude jímka
průtočná. Napojení na kanalizaci bude dohodnuto se správcem stokové sítě. Kvalita
vypouštěných odpadních vod vypouštěných do dešťové kanalizace bude vyhovovat limitům
stanoveným pro tuto kanalizaci.
Odvodňovací jímku je třeba patřičně dimenzovat tak, aby pojala zejména:
•
•
•
•
•
•

povrchovou vodu akumulovanou na vozovce vně tunelu, ta musí být zachycována
před tunelem do příčných žlabů ve vozovce
případné kapaliny vypuštěné z cisternových vozů
případnou vodu prosáklou přes ostění do tunelu
vodu zataženou z vnějšku tunelu projíždějícími vozidly
kapaliny použité při čištění tunelu
vodu a kapaliny použité v případě hašení požáru nebo v případě požárního cvičení
v tunelu
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Srážková voda z povrchových částí komunikace (křižovatky) bude odváděna následujícím
způsobem:
• Křižovatka Vychovatelna
Odtok z tohoto povodí je navržen zaústit do stávající stoky 1200/2000, kterou bude třeba
v místě křižovatky výškově upravit. Do Vltavy přepadají dešťové vody přes oddělovač
OK7E.
• Křižovatka U Kříže
Odtok je navržen přes dešťovou výpust do Rokytky. Na výpusti bude třeba osadit odlučovač
ropných látek, který zajistí na výtoku maximální koncentraci NEL 1 mg/l. Bude zde osazen
koalescenční odlučovač s kalovou jímkou bez obtoku od autorizovaného dodavatele.
PVS po porovnání situace navrhované trasy Libeňské spojky a situace kanalizační sítě určí
množství, které je možné vypouštět do zmiňovaných stok a v případě, že je kapacita
zmiňovaných stok již vyčerpána, budou určeny jiné stoky, do kterých bude možné se napojit.
Podle dokumentu „Revidované pokyny pro systém odvodnění území HMP“ není pro
ovlivnění relativně nízkým nárůstem zpevnění vyžadováno realizovat dešťové usazovací nebo
retenční nádrže. Očekávané nárůsty koncentrace znečištění vod z Libeňské spojky leží
v přijatelných mezích a rovněž průzkumy prokázaly, že se v Rokytce nevyskytují vzácné nebo
ohrožené druhy organizmů. Tok je však již dnes značně zatížen znečišťujícími látkami.

B.III.3 Odpady
Období výstavby
Odpady budou vznikat zejména při demolicích stávajících objektů a vozovek, přeložkách
inženýrských sítí, hloubení tunelu a při terénních úpravách pro konstrukci vozovek, likvidaci
porostů, pokládání jednotlivých vrstev komunikací a při dokončovacích pracích, eventuálně
při likvidaci následků havarijních situací vzniklých při výstavbě. Během stavebních činností
budou vznikat také odpady vázané na provoz jednotlivých zařízení stavenišť. Činnosti, při
kterých budou vznikat odpady v prostoru zařízení staveniště, budou mít charakter zejména
přípravných a servisních činností, např. skladování materiálů, příprava stavebních prvků,
běžná údržba stavebních strojů, a administrativního a sociálního zázemí.
Tabulka 18: Druhy odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
Kód
odpadu
02 01 07
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 02 02
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04

Název odpadu
Odpad z lesnictví
Beton
Cihly
Plasty
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek ap.
neuvedené pod č.17 01 06
Sklo
Asfaltové směsi neuvedené pod č.17 03 01
Železo a ocel
Směsné kovy
Kabely neuvedené pod 17 04 10
Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Předpokládané
využití/zneškodnění
Kompostace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
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Název odpadu

Kategorie
odpadu
O

16 01 07
17 03 03

Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01
11
Dřevo
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
Izolační materiály
Směsné stavební a demoliční odpady
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
Směsný komunální odpad
Jiná organická rozpouštědla
Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Nechlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
Olejové filtry
Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, odp.bit.emulze)

17 05 03

Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

N

17 09 03

Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky

N

17 02 01
17 03 02
17 06 04
17 09 04
20 03 01
07 03 04
08 01 11
13 02 05
15 01 10
15 02 02

Předpokládané
využití/zneškodnění
Skládkování

O
O
O
O

Recyklace nebo spálení
Recyklace
Skládkování
Recyklace

O
N
N

Skládkování
Odstranění oprávněnou firmou
Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
Recyklace

N
N
N

N
N

Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
Spálení

Odstranění oprávněnou firmou
Recyklace, skládkování na
skládce nebezpečných odpadů
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie

Nakládání s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajišťovat dodavatel stavby, který bude
určen na základě výběrového řízení dodavatele stavby. Při realizaci předmětného záměru
bude nakládáno s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.
Technické požadavky a podmínky pro ukládání odpadů na povrchu terénu jsou upraveny
vyhláškou č.294/2005 Sb. V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude
zpracován projekt odpadového hospodářství. Produkované odpady budou v souladu se
zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zařazovány podle Katalogu odpadů,
shromažďovány, tříděny, skladovány a evidovány podle druhů a průběžně předávány osobě
oprávněné k nakládání s odpady. U odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti
komunikace) je třeba kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Pro
nakládání s nebezpečnými druhy odpadů je nutný souhlas příslušného úřadu, který musí být
vydán před zahájením stavebních prací.
V souladu se zákonem je třeba zajistit přednostní využití odpadů. Teprve, nebude-li možné
odpad využít v rámci výstavby apod. a odpad nebude možné nabídnout ani jiným subjektům k
využití, tak původce zajistí jejich přednostní recyklaci, energetické využití,
popř.
zneškodnění uložením na zabezpečené skládky v okolí.
V daném stupni projektové dokumentace není možné zcela přesně stanovit množství odpadů,
které budou v průběhu výstavby Libeňské spojky vznikat. Projekt nakládání s odpady
z výstavby, který bude specifikovat druhy a množství odpadů, bude součástí dokumentace pro
územní řízení. Bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a zohledňovat místní
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podmínky a požadavky. Odhad množství odpadů vznikajících při demolicích lze odhadnout u
následujících druhů odpadů:
•
•
•
•

demolice
chodníky
tramvajový pás
vozovky

3 000 m3
2 100 m3
1 000 m3
15 000 m3

Problematika přebytečné výkopové zeminy je podrobně uvedena v kapitole B.II.3.
Provoz
Hlavními činnostmi, při kterých budou vznikat odpady při provozu Libeňské spojky, budou
zahrnovat odpady, které vznikají při údržbě a úklidu komunikací, čištění lapolů, údržbě
zeleně a sekání trávy, úpravě vozovek a svahů komunikace, odstraňování znečištění
komunikace, havarovaných vozidel, apod. Podrobněji lze tyto činnosti charakterizovat jako
•
•
•
•
•
•
•

úklid vozovek
sekání trávy a seřezávání křovin a stromů v okolí komunikace
údržba komunikace v zimním období
čištění stok, dešťových vpustí a lapolů
drobné úpravy vozovek komunikace
odstraňování znečištění z komunikace a vozovky v tunelu, havarovaných vozidel a
dalších odpadů vzniklých za provozu
provádění oprav silničních konstrukcí jakými jsou např. svodidla, sloupy veřejného
osvětlení, údržba konstrukcí tunelu, apod.

Na základě analogií z provozu komunikací obdobného typu, budou vznikat následující
předpokládané druhy odpadů.
Tabulka 19: Přehled předpokládaných druhů odpadů v průběhu provozu komunikace
Číslo

13 05 01

Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02

Kaly z odlučovačů oleje

N

13 05 08

Směsi odpadů z lapáku písku a odlučovačů oleje

N

15 02 02

Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
Autovraky
Pneumatiky
Olejové filtry

N

Předpokládané
využití/zneškodnění
Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Spálení

N

Recyklace

N
O
N

Recyklace
Recyklace
Odstraňování
firmou

08 01 11

15 01 10
16 01 04
16 01 03
16 01 07

Název odpadu
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Název odpadu

Kategorie
Odpadu
O
O
N

17 03 02
17 05 04
17 09 03

Asfaltové směsi bez dehtu
Zemina a kamení
Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky

17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06
20 01 21

Směsné stavební a demoliční odpady
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Uliční smetky
Odpad z čištění kanalizace
Zářivky

O
O
O
O
O
N

20 01 29

Detergenty obsahující nebezpečné látky

N

Předpokládané
využití/zneškodnění
Recyklace
Recyklace/zpětné využití
Úprava (např. biodegradace,
solidifikace), skládkování na
skládce příslušné kategorie
Recyklace
Kompostování
Skládkování
Skládkování
Skládkování
Odstraňování oprávněnou
firmou
Odstraňování oprávněnou
firmou

Množství produkovaného odpadu závisí na provozních podmínkách daného úseku
komunikace. Podle zkušeností z obdobných staveb vzniká cca 1 t/km/rok komunálního
odpadu (úlety a úmyslné znečišťování komunikací) a 0,2 t/km/rok odpadů zeleně.
Před uvedením Libeňské spojky do provozu bude komunikace zahrnuta do odpadového
hospodářství správce komunikace (Technická správa komunikací hl.m.Prahy), který musí vést
evidenci odpadů a nakládat s nimi v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Provoz
hodnocené stavby bude využívat stávajících zařízení a nevyžaduje výstavbu nových kapacit
na využití nebo zneškodnění odpadů. V rámci následujícího stupně projektové dokumentace
stavby (DÚR) bude nutné upřesnit produkci odpadů z hlediska druhového, z hlediska
množství i způsobů nakládání s nimi.
Stávající využitelné skládky odpadu nacházející se v širším zájmovém území
• Skládka Ďáblice – ASA, a.s. (Praha 8)
• Skládka Úholičky – Regios, a.s. (Středočeský kraj)
Ostatní zařízení k využívání/odstraňování odpadů
• Spalovna Malešice
• Recyklační střediska stavebních odpadů Dolní Měcholupy, Hostivař, Strašnice
• Kompostárny: Malešice, Líbeznice
Možnosti ukládání odpadu v době vlastní výstavby posuzované komunikace se mohou lišit od
současného stavu. Konkretizovaná lokalita skládkování musí být uvedena v DÚR.

B.III.4 Ostatní
B.III.4.1 Hluk
Výstavba
Hluk bude průvodním jevem výstavby Libeňské spojky. Jedná se o hluk způsobený
stavebními stroji (zemní práce, hloubení tunelu a jeho výstavba, pokládka konstrukčních
vrstev vozovky, apod.), nákladní dopravou (staveništní doprava a doprava materiálu po
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stávajících komunikacích) a dokončovací práce (montáž svodidel a osvětlení komunikace,
vegetační úpravy, apod.). Hluková zátěž způsobená výstavbou má dočasný charakter.
Vysokou hlukovou zátěž okolí stavenišť lze očekávat v období výstavby téměř v celém úseku
stavby Libeňské spojky a přilehlé části MO. Jedná se o území s obytnou zástavbou v blízkosti
stavby a hustou sítí tramvajových a autobusových linek MHD. Podle zkušeností se stavbami
tohoto druhu a rozsahu bude hluk nejvyšší v prvních fázích výstavby, tzn. při zemních
pracích. Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti příslušný denní době od 7 do 21 hodin
je ve venkovním chráněném prostoru staveb LAeq = 65 dB. Lze očekávat, že v několika
úsecích, kde je obytná zástavba ve vzdálenosti pouze několik desítek metrů, bude hluk šířený
ze stavby na hranici tohoto limitu. Při podobných stavbách se v minulosti osvědčilo, kdy
hlučné práce probíhaly pouze v čase od 8 do 18 hodin. Hluk ze stavby je obyvateli vnímán
nepříznivě, protože má odlišný charakter, než hluk z dopravy.
Stanovení hodnot hluku vznikajícího v období vlastní výstavby je v této fázi přípravy záměru
velmi obtížné. Situace šíření hluku do okolního chráněného venkovního prostoru bude závislá
na plánu organizace výstavby (POV), který bude zpracován v následujícím stupni projektové
dokumentace a výběru dodavatele stavby, jeho strojního a automobilového parku.
Na všech posuzovaných úsecích budou stavební práce probíhat přibližně v dále popsaných
fázích:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příprava území tj. označení a zprovoznění přístupů, dopravní opatření, vykácení porostů,
sejmutí a deponování humusu, zřízení zařízení staveniště;
demolice projektem stanovených objektů;
přeložky sítí;
zemní práce;
realizace kanalizačních přípojek a chrániček;
výstavba tunelu;
realizace vozovek;
realizace komunikačního mobiliáře (bezpečnostní zařízení, osvětlení, dopravní značení);
dokončovací práce (ozelenění, likvidace zařízení staveniště, rekultivace apod.).

Přístup stavebního materiálu na jednotlivá staveniště Libeňské spojky musí být zajištěn
převážně po nadřazených komunikacích vedených mimo přímý styk s obytnou zástavbou.
Tomuto kritériu ovšem nelze vyhovět v konečném úseku, neboť vlastní komunikace LS je
situována do urbanizovaného a obydleného území. Jako nejvýhodnější přístupové cesty se
jeví Prosecká radiála (Liberecká ul.), pokračující dále na D8 a MO v Povltavské ulici.
Z těchto dvou přístupových tepen bude dopravován jak materiál na stavbu, tak i rubanina ze
stavby. Nepřípustné je využití uliční sítě ulic Zenklova (od Vychovatelny do Kobylis a od
Kříže na Palmovku), Davídkova, Na Stráži, Prosecká, Budínova, Primátorské atd. Konkrétní
trasy dopravy materiálů musí být stanoveny na základě možných objízdných tras při uzavírce
Zenklovy ulice, tak aby navzájem nekolidovaly. Ukládání výkopku bude na skládce
v severním okolí Prahy právě v návaznosti na komunikaci D8. Zdroj hlavního stavebního
materiálu-transportbetonu bude souviset s výběrem realizační firmy. Jako nejbližší betonárky
jsou TBG Metrostav na Rohanském ostrově, trans Beton Skanska Letňany a Holešovice,
ZAPA beton Stará Boleslav. Staveništní doprava bude zajištěna rovněž standardními
dopravními a mechanizačními prostředky a nebudou zde vytvářeny žádné dočasné
komunikace, kromě zpevněných ploch pro skládky a odstav.
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V příslušné fázi projektové přípravy je před vydáním stavebního povolení nutné zpracovat
podrobné hodnocení těchto faktorů k minimalizaci vlivů stavební činnosti na okolní obytnou
zástavbu.
Bližší údaje o hluku z výstavby Libeňské spojky jsou uvedeny ve hlukové studii, která je
přílohou H.3 této dokumentace.
Provoz
Po zahájení provozu se komunikace Libeňské spojky stane významným liniovým zdrojem
hluku. Bodovými zdroji budou ventilátory umístěné v portálu tunelu a ve výdechovém
objektu. Plošné zdroje hluku se nebudou vyskytovat. Předpokládaná úroveň emisí hluku z
předmětného liniového zdroje je uvedena v kapitole D.I.3.1 této dokumentace.
Základním podkladem pro zpracování prognózy hlukové zátěže v oblasti jsou výhledové
intenzity dopravy pro LS a pro navrhované varianty stavby č.0081 MO (ÚDI 2006), doplněk
ÚDI 2008), které jsou součástí přílohy H.2. Podrobné zhodnocení hlukové zátěže z provozu
Libeňské spojky a kumulativního vlivu hlukové zátěže z provozu stavby 0081 MO a
navazujících komunikací na nejbližší obytnou zástavbu a dotčené obyvatelstvo bylo
provedeno k roku 2015. Hluková studie posuzuje následující stavy:
•
•

rok 2015 – stav bez MO a LS (aktivní nulová varianta)
rok 2015 – cílový stav komunikační sítě se stavbou č.081 MO ve variantách 1 a 2 a
invariantní řešení Libeňské spojky

Do výpočtu byly započteny všechny komunikace, pro které byly ÚDI zadány dopravní zátěže, a
tramvajové trati. Posuzovaná část městského okruhu zahrnuje stavby 0081 Pelc Tyrolka –
Balabenka, na ní navazující část stavby 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála (varianta 2,
vyšší dopravní intenzity), stavbu 8313 Libeňská spojka a stavbu 0053 Vysočanská radiála.
Variantní vedení MO je rozdílné u stavby 0081 Pelc Tyrolka – Balabenka, kde varianta MO1 je
vedena ve stopě současné Povltavské ulice (varianta 1) a varianta MO2 předpokládá jeden
jízdní směr pod Bílou skálou (varianta 2). Rozsah výpočtového území je patrný z následujícího
obrázku a z příloh hlukové studie (příloha H.3).
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Obr. 6: Rozsah výpočtového území

Vlivy na hlukovou situaci v dotčeném území jsou uvedeny v kapitole D.I.3.1. Hluková studie
je součástí přílohy H.3 předkládané dokumentace.

B.III.4.2 Vibrace
Vibrace mohou obecně ovlivňovat zdraví, statiku budov a narušovat faktor pohody. Obecně
lze výraznější projevy vibrací očekávat ve vzdálenosti řádově jednotek, výjimečně desítek
metrů od osy komunikace.
Výstavba
Vibrace v průběhu výstavby mohou vznikat v důsledku zemních prací při hloubení tunelu a
při demolicích stavebních objektů, pojezdem těžkých stavebních strojů a nákladních vozidel.
Výstavba hloubeného tunelu Libeňské spojky bude probíhat dvěma způsoby: budováním
otevřené jámy z povrchu a systémem čelního odtěžování pod ochranou konstrukčních
podzemních stěn. Využíváno bude strojní mechanizace (tunelbagr, důlní fréza, apod.).
V nižších partiích jámy může být využito trhacích prací v návaznosti na zastiženou třídu
těžitelnosti. Při této činnosti je třeba ochránit okolní zástavbu dle projektu trhacích prací
schváleným OBÚ. V rámci výstavby se nepředpokládá využití zatloukaných pilot ani
štětovnic.
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Demolice většiny požadovaných objektů mohou být s ohledem na jejich nesouvislost s další
zástavbou provedeny pomocí odstřelu. Pouze vybrané objekty ( č.p. 617,616,614) musí být
rozebrány s velmi malým využitím mechanizace bez možnosti odstřelu.
Z hlediska předmětných činností a ve vztahu k nejbližší a zejména obytné zástavbě nelze
zcela vyloučit potenciální vliv vibrací z výstavby Libeňské spojky. Stanovení přípustné
hodnoty dynamického zatížení u povrchové zástavby v zájmové oblasti stavby (ve
vymezeném pásmu inventarizačních prohlídek) musí být provedeno znalcem v oboru
posuzování dynamických účinků a trhacích prací na základě předložené dokumentace o
výsledku pasportizace a zhodnocení stavebně-technického a statického stavu objektu.
Z hlediska použití trhacích prací se oblast inventarizačních prohlídek objektů v zájmové zóně
stavby předpokládá do vzdálenosti 40 m od krajních ostění tunelu na obě strany. Kontrola
dodržení stanovených přípustných hodnot bude prováděna seismickým měřením.
Objekty v potenciálním dosahu vibrací budou identifikovány v dalších stupních projektové
dokumentace. Průjezd těžkých vozidel obytnou zástavbou bude v maximální míře omezen
v projektu organizace výstavby.
Trhací práce
Trhací práce budou použity při zastižení pevných skalních hornin, pokud jejich pevnost
v tlaku bude přesahovat 60 MPa. Tato technologie je při ražení i hloubení podzemních děl,
zejména v pražských podmínkách běžná a dokonale prověřená.
Trhací práce budou používány v takovém rozsahu, aby nebyla ohrožena okolní zástavba , inž.
sítě a ostatní objekty v okolí seizmickými účinky. Dále se vyžaduje respektování podmínek
ochrany zdraví osob před účiny hluku a vibrací (v chráněných místnostech a chráněném
venkovním prostoru ).
Rozsah trhacích prací a limitující nálože budou stanoveny znalcem v oboru v dalším stupni
projektové dokumentace. Při odstřelu horniny se používá odčasovaný roznět jednotlivých
náloží v intervalech 0,025 s, 0,25 s a 0,5 s. Celková doba odčasovaného odstřelu pak činí až 6
s, ve frekvenčním rozsahu přesahujícím 50 Hz. Celková nálož na odstřel je stanovena podle
seismických omezení. Energetické zatížení staveb dynamickými účinky v okolí je pouze
krátkodobé tj. odpovídající době odstřelu, na rozdíl od strojních technologií, které trvají i
několik hodin.
Přípustné hodnoty dynamického namáhání stavebních objektů a inž. sítí
Mez dynamického namáhání je dle ČSN 730040 "Zatížení stavebních objektů technickou
seizmicitou a jejich odezva" stanovena příslušnou hodnotou rychlosti kmitání, kdy poměrná
deformace ještě nevyvolá křehká porušení zdiva a omítek u staveb nebo trhlinky ve spojích
potrubních řadů nebo na izolaci kabelových vedení. Rychlost kmitání se měří obvykle přímo
na objektu a to na úrovni terénu, nejnižším podlaží, při základech (tzv.referenční stanoviště).
Inženýrské sítě se mohou měřit rovněž přímo na obnaženém vedení nebo na terénu nad jejich
uložením. Podle tohoto systému je provedeno zatřídění okolních objektů a zařízení, které se
v zájmové oblasti předpokládají a které by mohly být dotčeny seismickými účinky.
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Vstupní parametry trhacích prací
Stanovení přípustné hodnoty dynamického zatížení u povrchové zástavby v zájmové oblasti
stavby (ve vymezeném pásmu inventarizačních prohlídek) musí být provedeno znalcem
v oboru posuzování dynamických účinků a trhacích prací na základě předložené dokumentace
o výsledku pasportizace a zhodnocení stavebně-technického a statického stavu objektu.
Stanovení základních parametrů trhacích prací, zejména mezních náloží bude předmětem
rozboru a výpočtů v "Projektu vstupních hodnot trhacích prací", který bude technologii
trhacích prací řešit na příslušném stupni projektové dokumentace. Projektem budou
vymezeny i hranice seizmické zóny příslušné intenzity otřesů a stanoven program kontrolních
a monitorovacích měření. Kontrola dodržení stanovených přípustných hodnot bude prováděna
seismickými měřeními.
Akustické účinky trhacích prací
Šíření akustické vlny časovaného odstřelu v podzemí se horninovým prostředím přenáší do
chráněných prostor staveb jako přerušovaný hluk. Protože v hloubených úsecích jsou trhací
práce prováděny v pásmu rozpojení horniny na „sesutí“, nebudou akustické účinky
překračovat limitující podmínky.
Akustické účinky trhacích prací na díle budou pozorovány zejména v prostoru vyústění
podzemních děl na povrch, kdy akustická vlna bude působit do blízkého okolí. Eliminace
těchto účinků je vhodná, např. překrytím ústí díla plachtou, krytem apod.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací stanovuje Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Pásmo inventarizace zástavby
Z hlediska použití trhacích prací se oblast inventarizačních prohlídek objektů v zájmové zóně
stavby předpokládá do vzdálenosti 40 m od krajních ostění tunelu na obě strany.
Ochrana okolí před účinky trhacích prací
Stavební objekty, inženýrské sítě a jiná zařízení nacházející se v blízkém okolí, by neměly být
ohroženy seizmickými účinky trhacích prací, protože parametry odstřelů a mezní nálože
budou respektovat podmínky ČSN 730040 a přípustné hodnoty vibrací pro stupeň porušení 0,
tj. beze škod.
Povrchové trhací práce budou dimenzovány na sesutí horniny a blok horniny bude podle
situace okolních objektů překrýván rohožemi nebo jiným vhodným a účinným způsobem.
Kontrolní měření budou dokumentovat dodržování stanovených mezních náloží a ostatních
opatření, s případnými úpravami velikosti náloží podle výsledků měření.
Strojní stavební soupravy a technologie
Vedle trhacích prací se při provádění rozpojovacích a zemních prací předpokládá použití
následujících strojních zařízení, které mohou generovat vibrace:
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Stroje pro rozpojování hornin - tunelbagr, hydraulická sbíjecí kladiva, frézovací stroje a
vrtací soupravy
Stroje pro zakládání staveb - drapákové soupravy, zarážení pilot a štětovnic, vrtné
soupravy aj.

Těžní bagry vyvolávají rázy proměnlivé intenzity podle způsobu zabírání lžíce a dle
podmínek uložení horniny. Frekvenční obor rázů je dosti proměnný, od velmi nízkých
frekvencí (2 až 5 Hz) až po střední frekvence cca 40 až 60 Hz. Doba působení na objekt
(stavební konstrukci) je poměrně dlouhá a je určena dobou nasazení bagru pro rozpojování.
Dynamickou odezvu vibrací na stavebních konstrukcích v okolí (nadloží) na vzdálenost cca
10 m lze předpokládat o rychlostech kmitání 0,5 až 1,0 mm/s, na vzdálenost 20 m pod 0,2
mm/s v závislosti na dominantních frekvencích kmitů.
Použití těžkého sbíjecího kladiva (impaktoru), které je v případě nepoužití trhacích prací
nezbytné, vyvolává dlouhodobě působící dynamické účinky poměrně značné intenzity v
závislosti na vzdálenosti a podle typu kladiva. Frekvenční rozsah dominantních kmitů je
podle úderových rázů kladiva cca 8 Hz, s modulací kmitů ve vysokých frekvencích 120 až
160 Hz. Dynamickou odezvu vibrací na stavebních konstrukcích v okolí (nadloží) na
vzdálenost cca 10m lze předpokládat o rychlostech kmitání 1,5 až 2,5 mm/s, na vzdálenost
cca 20 m do 0,5 mm/s.
Frézování i vrtání do horniny se projevuje ve středních až vyšších frekvencích 40 až 80 Hz
s delší dobou nasazení. Dynamickou odezvu vibrací na stavebních objektech v nadloží na
vzdálenostech cca 10 m) lze předpokládat o rychlostech kmitání pod 0,75 mm/s. Použití frézy
je však odvislé od navržené technologie ražení a použitých strojních sestav.
Při zarážení štětovnic a pilot jsou vyvolané rázové účinky na okolí největší. Jejich útlum na
přípustné normové hodnoty pro běžné cihelné stavební konstrukce tř. B a C lze předpokládat
až ve vzdálenosti 20 až 30 m.
Účinky drapákových souprav při hloubení rýh pro podzemní stěny jsou oproti rázovým
pilotovacím soupravám přibližně na úrovni 30 až 40 %.
Objekty v potenciálním dosahu vibrací budou identifikovány v dalších stupních projektové
dokumentace. Průjezd těžkých vozidel obytnou zástavbou bude v maximální míře omezen
v projektu organizace výstavby.
Provoz
Automobilová doprava, zejména těžká nákladní, je výrazným zdrojem vibrací. Hlavními
faktory, které určují intenzitu vibrací z provozu, jsou intenzita a skladba dopravy, rychlost
pohybů na komunikaci a stav povrchu vozovky. Takto generované vibrace nedosahují hodnot,
které by mohly poškozovat lidské zdraví, nicméně mají velmi negativní vliv na konstrukci
zasažených staveb. Těmito vibracemi je zasažena zástavba nacházející se v těsné blízkosti od
okraje komunikace (vzdálenost v řádu metrů). Kromě počtu průjezdů těžkých nákladních
vozidel je pro jejich hodnocení důležitý i typ horninového podloží a především konstrukce a
statika dotčené budovy. Zejména starší budovy bez železobetonového věnce mohou být
působením vibrací poškozovány. V dalším stupni projektové dokumentace bude třeba
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prověřit statiku potenciálně dotčených objektů a v návaznosti stanovit příslušná technická a
technicko-organizační opatření.

B.III.4.3 Elektromagnetické a radioaktivní záření
Při výstavbě a následném provozu komunikace se nepředpokládá existence nebo použití
zdrojů radioaktivního, elektromagnetického a ionizujícího záření. Na základě mapy
radonového rizika z horninového podloží lze konstatovat, že předmětná oblast se nachází
v kategorii středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).

B.III.4.4 Zápach
Stavba Libeňské spojky nebude při provozu ani při výstavbě zdrojem význačného zápachu.

B.III.4.5 Jiné výstupy (přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)
Při výstavbě a provozu stavby č.8313 se nepředpokládají jiné výstupy.

B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 Významné terénní úpravy
S ohledem na morfologii území, míru zastavěnosti území a z hlediska návrhových parametrů
komunikace bude předmětná stavba Libeňské spojky vyžadovat značný rozsah zemních prací,
které však po jejím zprovoznění budou viditelné jen omezeně.
Jedná se o tunelovou stavbu prováděnou systémem klasických hloubených tunelů a
hloubených tunelů s čelním odtěžováním. Po dokončení stavby bude celý povrch terénu
v tunelovém úseku uveden do původního stavu. Libeňská spojka tedy bude viditelná pouze
v portálových úsecích.
Severní portálový úsek
Konečný stav terénních úprav se projeví pouze v místech vstupních a výstupních ramp tunelů
v úsecích řešených jako zářezy s využitím svislých stěn pro vlastní zajištění. Oproti
současnému terénu jsou komunikace vždy umístěny pod jeho současnou úrovní a
nastoupávají do současné nivelety v místech napojení na stávající komunikační systém. K
drobnému terénnímu navýšení o max. 1 m dojde v prostoru náměstí Na Stráži, kde
přesypávka navýší současný stav terénu zejména v prostoru vstupní rampy u Bulovky a
výstupního portálu směrem na Proseckou radiálu. Hlavní část terénních úprav portálové části
je situována do terénní prohlubně pod silničním mostem MÚK Vychovatelna čímž dochází
k jejich minimalizaci. Ostatní komunikace jsou vedeny v současných stopách po stávajícím
terénu.
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Jižní portálový úsek
Návrh vedení obou směrů výrazně využil morfologii terénu v napojení MO na Proseckou
ulici. Rovněž pak návrh předpokládá využití stávající konstrukce mostu s dostavbou
nedokončené větve, případně výstavbu nové obdobné konstrukce. Výrazným terénním
prvkem tedy bude pouze násyp úseku komunikace Libeňské spojky od výstupního portálu po
vstup na most přes Proseckou ulici. Další terénní práce se soustředí na založení tohoto mostu
a na výstavbu tunelu směr Vychovatelna, který půdorysně sleduje osu mostu a bude budován
ve stavební jámě následně zpětně zasypané. Výšková úroveň parteru ulice Prosecké zůstává
na dnešním stavu. Posledním terénním prvkem jsou rampy Libeňské spojky napojující se na
okružní křižovatku na Prosecké ulici. Tyto jsou zajištěny svislými stěnami a opět využívají
výškového reliéfu terénu pro minimalizaci otevřeného úseku.
Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětná stavba Libeňské spojky bude, podobně jako stavby
obdobného typu, do území integrována a nebude v tomto smyslu znamenat významný zásah
do krajiny a nezmění proto její charakter.

B.III.5.2 Zásahy do krajiny
V převážné části je řešené území velmi silně antropogenně pozměněnou krajinou městského
typu, obsahující obytnou zástavbu ale také plochy obchodu a služeb s hustou sítí místních
komunikací.
Pro trasy komunikací NKS ve městě jsou hledány všemožné prostředky pro přijatelné
začlenění do městské krajiny. Z tohoto hlediska jsou logicky nejpřijatelnější tunelové úseky, a
proto lze tunelové řešení Libeňské spojky ale také tunelové úseky navazující části MO
hodnotit kladně. Další poměrně přijímanou alternativou je zakrytí komunikačních tras zelení a
terénním tvarováním. To ovšem nedovolují prostorové podmínky polohy trasy.
Z hlediska městské krajiny budou viditelné pouze portálové úseky a výdechové objekty
(požární, vzduchotechnika), které budou architektonicky ztvárněny tak, aby do okolní krajiny
integrovány. Nejvíce dominantním bude výdechový objekt provozní vzduchotechniky o výšce
cca 15m umístěný na náměstí Na Stráži. Tento objekt lze zakomponovat do objektu dostavby
náměstí, čímž dojde k jeho ukrytí.
Z urbanistických hledisek lze Libeňskou spojku hodnotit poměrně příznivě. Komunikace
prochází koridorem, který je pro tyto účely v územních plánech města rezervován po několik
desetiletí. V průběhu této doby se výrazně změnilo celkové pojetí a uvažované technické
řešení, zejména v oblastech souvisejících s urbanizovaným územím a krajinnými prvky.
Současný návrh lze považovat za poměrně vyvážený kompromis mezi potřebnými dopravnětechnickými parametry komunikace, požadavky na ochranu urbanistické struktury a obytného
prostředí, krajinných a přírodních podmínek a mezi ekonomickými a realizačními nároky
stavby. Je přitom zřejmé, že realizace takto pojaté nadřazené dopravní trasy je ve svém
důsledku prakticky jediným reálným nástrojem k ochraně a dopravnímu zklidnění
urbanistické struktury obytných, přírodních a rekreačních oblastí města jako celku.
Nezanedbatelným přínosem pro město a jeho obyvatele je možnost společného dotvoření
území dlouhodobě zatíženého stavebními uzávěrami a nejistotami o rozsahu a typu řešení
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dopravních staveb. Do značné míry zanedbané území tak bude konečně možné urbanisticky
dotvořit a to jak dostavbou nejen bytových domů, tak i objekty další vybavenosti a v nemalé
míře doplněné o parkové a rekreační plochy.
Podrobný popis vlivu stavby Libeňské spojky na krajinu je uveden v kapitole V.3 přílohy
H.10 této dokumentace. Vlivy na krajinu jsou popsány také v kapitole D.I.8.
Vizualizace trasy komunikace je uvedena v příloze H.6.
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ČÁST C - ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik je uveden v následující tabulce.
Tabulka 20: Nejzávažnější environmentální charakteristiky zájmového území
Environmentální charakteristiky
Územní systém ekologické stability
Zvláště chráněná území
Přírodní parky
Natura 2000
Významné krajinné prvky
Zemědělský půdní fond a PUPLF
Území historického, kulturního nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Staré ekologické zátěže
Povrchové a podzemní vody
Seismicita a sesuvy
Ložiska nerostných surovin a vodní zdroje
Hluková zátěž
Znečištění ovzduší

Výskyt
+
+
+
+
+
+
+

Poznámka
Ochranné pásmo NRBK Vltava

ZPF bez produkčního potenciálu
Blízkost kulturních památek a potenciál pro
archeologické nálezy
Řídce zalidněné, 47-81 osob/ha
Nejsou evidovány, nelze je však vyloučit
Blízkost Rokytky

Značná,podél sítě komunikací v okolí LS
Středně až více zatížené území

C.1.1. Základní charakteristika přírodního prostředí dotčeného území
Zájmové území patří do podprovincie Hercynské, Českobrodského biogeografického regionu.
Tento bioregion leží uprostřed středních Čech, kde zabírá přibližně Českobrodskou tabuli,
východní část Pražské plošiny a část Čáslavské kotliny. Tvoří tedy úpatí Českomoravské
vrchoviny a Středočeské pahorkatiny směrem k Polabí. Bioregion má plochu 1214 km2 a je
výrazně protažen ve směru Z – V.
Bioregion tvoří plošiny na starších sedimentech s pokryvy spraší a vegetací hájů s malými
ostrovy acidofilních doubrav, významná jsou menší skalnatá údolí s acidofilními a
teplomilnými doubravami i skalními společenstvy. Převažuje slabě teplomilná biota 2.
(bukovo – dubového ) vegetačního stupně, v jihozápadní části je již biota 3. (dubo –
bukového) vegetačního stupně. Biodiverzita je podprůměrná, exklávních a mezních prvků je
velmi málo, vyznívají zde některé západní prvky. Netypickou součástí jsou vysoké kopce u
Kutné hory a přechodný pás k Havlíčkobrodskému bioregionu na jihovýchodě. Bioregion je
z naprosté většiny intenzivně zemědělsky využíván, přesto se zde zachovaly unikátní
komplexy přirozených částečně podmáčených dubových lesů (Vidrholec) i teplomilná
travinobylinná lada a křoviny v zaříznutých údolích.
Bioregion se rozkládá zčásti v termofytiku, zčásti v mezofytiku. Zaujímá větší část
fytogeografického okresu 10. Pražská plošina (fytogeografický podokres 10a. Jenštejnská
tabule a západní část fytogeografického podokresu 10b. Pražská kotlina) v mezofytiku část
fytogeografického okresu 64. Říčanská plošina (fytogeografický podokres 64a. Průhonická
plošina, severní polovinu fytogeografického podokresu 64c. Černokostelecký perm) a
značnou část fytogeografického okresu 65. Kutnohorská pahorkatina (kromě jihozápadního a
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východního okraje). Oblast se nachází ve vegetačním stupni kolinním až suprakolinním (dle:
Skalický).
Potenciální přirozenou vegetaci představují především habřiny svazu Carpinion, a to zejména
habřiny s černýšem hajním (Melamphyro nemorosi-Carpinetum), na těžších podmáčených
půdách se zvyšovalo zastoupení lipových doubrav (Tilio-Betuletum). Okrajově byly
zastoupeny i acidofilní kručinkové doubravy (Genisto germanicae-Quercion) a méně náročné
typy subxerofilních doubrav s dubem pýřitým (Quercion pubescenti-petraeae). Buk se
vyskytuje pouze vtroušeně, skutečné bučiny chybějí. Podél vodních toků byly luhy,
zastoupené jaseninami, především střemchovými a jaseninami s ostřicí řídkovlasou, a dále
olšinami ( asociace Pruno-Fraxinetum, Stellario-Alnetum a Carici remotae-Fraxinetum).
Slatinné olšiny (Carici elongatae-Alnetum a Carici acutiformis-Alnetum) byly zřejmě velmi
řídké. Na otevřených místech skalek lze předpokládat maloplošné přirozené (primární)
bezlesí.
Přirozená náhradní vegetace je reprezentována travobylinnými porosty. Na vlhkých
stanovištích jsou to louky, náležející vegetaci svazů Calthion i Molinion, výjimečně Caricion
davallianae a patrně i Caricion Fuscae, na něž navazují fragmenty svazu Violion caninae. Na
suchých stanovištích se uplatňují subtermofilní trávníky svazů Koelerio-Phleion a místy
Cirsio-Brachypodion, které na nejextrémnějších místech přecházejí až do vegetace svazu
Festucion valesiacae. Lemy (vzácně) náležejí svazu Trifolion medii, křoviny svazu Prunion
spinosae.
Původní flóra bioregionu je charakterizována zastoupením hercynské hájové květeny. Lokální
mezní prvky nejsou příliš výrazné, jsou reprezentovány některými termofilnějšími druhy
těžších půd, exklávní prvky jsou výjimečné. Běžnou hájovou floru reprezentuje např. sasanka
pryskyřníkovitá (Anemonoides ranunculoides). Charakteristické jsou druhy těžších půd, např.
srpice barvířská (Serratula tinctoria ), mochna bílá (Potentilla alba), ostřice stinná (Carex
umbrosa), přeslička obrovská (Equisetum termateia), z minulosti se udává výskyt hvozdíku
pyšného (Dianthus superbus). Mezi termofilními druhy jsou i kriticky nebo silně ohrožené
druhy, jejichž patrně nejvýznamnějším představitelem je bělozářka liliovitá (Antherecium
liliago). Dále se udává výskyt druhů koniklec luční (Pulsatilla pragensia), křivatec český
(Gagea bohemica), kostřava walliská (Festuca valesiaca), oman německý (Inula germania),
kavyl Ivanův (Stipa joannis), k. vláskovitý (Stipa capillata), zlatovlásek obecný (Crinitaria
linosyris). Výjimečný je výskyt mezofilních druhů, mezi nimiž jsou prvky subatlantské, jako
prha chlumní (Arnica montana), hadí mord nízký (Scorzonera humilis), i druhy
boreokontinentální. K nim v minulosti náležela ostřice plstnatoplodá (Carex lasiocarpa), o.
Hartmanova (C. hartmanii), lněnka bezlistenná (Thesium ebracteatum), snad i rosnatka
okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), pozoruhodný byl i výskyt druhů, jako zvonečník hlavatý
(Phyteuma orbiculare), hořepník luční (Pneumonanthe vulgaris), upolín evropský (Trollius
altissimus) aj., dnes většinou rovněž vymizelých.
Rámcová charakteristika původně zastoupených přirozených fytocenóz
As. Pruno-Fraxinetum, střemchová jasenina. Tato jednotka je vázána na široké potoční nivy a
ploché prameniště v teplejších oblastech a lze ji považovat za obdobu tvrdého luhu na
lokalitách mimo nivy velkých řek. Stromové patro tvoří jasan s olší lepkavou, hojně bývá
přítomen dub letní, někdy i lípa srdčitá, javor mléč, vzácněji další dřeviny. Keřové patro je
mohutně vyvinuto, podílí se na něm zmlazení jasanu, lípy a javorů., z keřů pak zejména
střecha, bez černý a líska, dále brslen evropský, srstka angrešt a rybíz červený. Na tvorbě
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bylinného patra se účastní mj. druhy Aegopodium podagraria, Brachypodium sylvaticum,
Carex cylvatica, Chaerophyllum aromaticum, Cirsium oleraceum, Crepis paludosa,
Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Ficaria verna, Galium aparine, G. Odoratum,
Geum urbanum, Lysimachia nummularia, L. vulgaris, Mercurialis perennis, Moehringia
trinervia, Poa nemoralis, Pulmonaria obscura, Ranunculus repens, Stachy sylvatica, Urtica
dioica. Na území Prahy jsou rozlišovány dvě subasociace – sušší křídlo představuje subas.
typicum, vlhčí křídlo pak subas. fuilipenduletosum.
V zájmovém území lze tuto asociaci mapovat v údolí Slatinského potoka, jehož tok je však
v současné době zčásti zatrubněn a zčásti vyschlý v důsledku narušení hydrologického režimu
celého povodí. Kromě zanedbatelných zbytků se původní společenstva v povodí Slatinského
potoka nedochovala.
As. Tilio-Betuletum, lipová doubrava. Jedná se o chudší typ hájů v málo členitém rovinném
terénu na podloží sprašových hlín a terasových písků v teplých územích, tj. přibližně mimo
oblast souvislého přirozeného rozšíření buku a jedle. Stromovou etáž porostů tvoří dub zimní
s lípou srdčitou, často přistupuje i dub letní, z dalších dřevin tvoří příměs zejména bříza.
Keřové patro nebývá v zachovalých porostech výrazněji vyvinuto a podílí se na ně, vedle
dubového a lipového zmlazení zejména bez černý a jeřáb, někdy též líska či krušina olšová.
Na bylinném patře se účastní většinou méně náročné druhy, jako jsou Avenella flexuosa,
Anemonoides nemorosa, Brachypodium sylvaticum, Carex pallescens, Fragaria vesca,
Hieracium sp., Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Holcus mollis Poa angustifolia,
Scruphularia nodosa, Poa nemoralis (dominanta), Polygonatum multiflorum, Viola riviniana.
Lipová doubrava je v zájmovém území mapována především v oblasti MÚK U Kříže.
As. Melapyro nemorosi-Carpinetum, černýšová dubohabřina typická, představuje klimaxové
společenstvo hlinitějších půd na podloží spraší, sprašových hlín, popř. hlubších zvětralin
minerálně silnějších hornin. V širokém pásu podél Labe a dolní Vltavy se jedná o vůdčí
potenciální jednotku, která je na troficky chudších půdách lokálně vystřídána asociací TilioBetuletum. Stromové patro tvoří v přirozeném stavu převládající dub zimní, řidčeji anebo
v příměsi dub letní, jako další dřeviny jsou přítomny habr, lípa srdčitá, javory vzácněji další
dřeviny. Keřové patro bývá dobře vyvinuto, na němž se vedle zmlazujících dřevin
stromového patra podílí také brslen evropský, hlohy, líska, svída krvavá. Složení bylinného
patra se různí podle subasociací, s výjimkou oligotrofnější subas. luzuletosum, která tvoří
přechod k acidofilním doubravám as. Luzulo albidae-Quercetum, je ale druhově velmi bohaté,
zapojené, s účastí četných hájových prvků, jako např. Anemonoides nemorosa, Asarum
europaeum, Campanula persicifolia, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Festuca
heterophylla, Galium sylvaticum, Hieracium murorum, Hepatica nobilis, Lathyrus niger, L.
versus, Melampyrum nemorosum, Melica nutans, Poa nemoralis, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria obscura, Stellaria holostem, Viola riviniana. V bylinném patře subas.
luzuletosum se prosazují acidofyty, jako jsou Avenella flexurosa, Hieracium sp., Luzula
luzuloides, Melapyrum pretense, Solidago virgaurea a Vaccinium myrtillus, jako dominanta
se uplatňuje obvykle Poa nemoralis, hojná bývá i Convallaria majalis. Černýšová
dubohabřina je považována za významnou vegetační jednotku zájmového území, souvisle
rozšířenou jak v rovinatých terénech Českobrodské tabule, tak i v méně exponovaných
svazích v údolí Vltavy a dalších vodotečí (zde často v subas. luzuletosum). Přirozené porosty
se v zájmovém území nezachovaly, neboť byly vázány jednak na nejúrodnější půdy, které
byly záhy odlesněny, jednak na nivy místních vodotečí. Opevnění, napřímení resp. zatrubnění
těchto vodotečí vedlo k degradaci zbytků nivy.
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C.1.2 Zvláště chráněná území
Zvláště chráněná území (NP, CHKO, NPR, PR, NPP, PP) či přechodně chráněné plochy dle
zákona č. 114/1992 Sb. (§ 13, 14), o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
se přímo v místě posuzovaného záměru nevyskytují. V širším okolí posuzované lokality se
však nacházejí jak území zvláště chráněná, tak spadající do režimu obecné ochrany přírody
(přírodní parky, územní systém ekologické stability nebo významné krajinné prvky).

C.1.2.1. Lokality soustavy Natura 2000
Soustavu NATURA 2000 tvoří v České republice ptačí oblasti a evropsky významné lokality.
Cílem je ochrana biotické rozmanitosti zachováním nejhodnotnějších přírodních lokalit a
nejohroženějších druhů rostlin a živočichů v Evropě. Nařízení vlády s Národním seznamem
evropsky významných lokalit vyšly ve Sbírce zákonů pod číslem 132/2005 Sb. a dnem
15.4.2005 nabyly účinnosti. Zveřejněním národního seznamu začala být účinná některá
ustanovení zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 218/2004
Sb.(§ 45). Vzhledem k tomu, že projednání soustavy jako celku s Evropskou komisí je
dlouhodobý proces, vztahuje se určitá úroveň ochrany (zákaz poškozování a ničení) již na
navržené lokality, evidované v Národním seznamu. V podstatě všechny lokality soustavy
Natura 2000 v ČR mají status území navrhovaných, často se jedná i o maloplošná území
s dalším (vyšším) stupněm ochrany – přírodní památky, přírodní rezervace a pod.
Ptačí oblasti
Na území města Prahy se nevyskytují žádné ptačí oblasti zařazené do soustavy NATURA
2000. Nejblíže zájmovému území je Ptačí oblast Křivoklátsko vzdálená 40 km jihozápadně od
Prahy v celku Křivoklátské vrchoviny.
Evropsky významné lokality
Na území města Prahy se vyskytuje několik evropsky významných lokalit zařazených do
soustavy NATURA 2000. Jedná se o následující lokality:
CZ0110142 – Blatov a Xaverovský háj. Lokalita je tvořena západní částí velkého lesního
celku na východním okraji Prahy, mezi městskými částmi Klánovice a Horní Počernice. Jde o
lesní komplex s dominantními acidofilními doubravami a chudými dubohabřinami se
zbytkem bezkolencové louky na pramenném horizontu. Z historických záznamů je zřejmé, že
oblast nebývala souvisle zalesněna, na území současného lesního komplexu se nacházelo
několik vesnic, které po jejich zániku během třicetileté války přerostl i s okolními polnostmi
les. V současnosti jsou zde poměrně rozsáhlé plochy přírodě blízkých biotopů na okraji
velkoměsta, které jsou vystaveny značnému tlaku na rozvoj výstavby obytných domů.Území
je velmi významné z hlediska ochrany genofondu (např. poslední lokalita hořepníku lučního
Pneumonanthe vulgaris na území Velké Prahy) a také z hlediska fytogeografického (např.
jarva žilnatá Cnidium dubium).
Stanoviště a druhy, které jsou hlavním předmětem ochrany:
6410 – bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách
(Molinion caeruleae)
9170 – dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum
9190 – staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních
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Stanoviště a druhy, jež se dále vyskytují na této lokalitě:
2330 – otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem
(Agrostis)
3130 – oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně
kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, vegetací tříd Littorelletea
uniflorae (s pobřežnicí jednokvětou) nebo Isoëto-Nanojuncetea(se šídlatkou a sítinami)
přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací Magnopotamion (rdesty) nebo Hydrocharition (
s voďankou žabí)
6510 – extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion
nemoralis)
CZ0113001 – Obora Hvězda. Lokalita, tvořená mokřinou na ssz. okraji Přírodní památky
Obora Hvězda na břehu Litovického (Šáreckého) potoka. Podloží tvoří převážně facie
černých břidlic, na charakteristicky vyvinutých fluvizemích se vyskytují mokřadní nelesní i
dřevinná společenstva (olšiny, vrbiny) na břehu potoka. Louka je ohraničena tímto tokem a
okrajem lesa v oboře. Vyskytují se zde vlhké pcháčové louky, které přecházejí do porostů
vysokých ostřic. Ve východní části území se vyskytuje mokřadní olšina a porosty vrb.
Lokalita byla zařazena do systému Natura 2000 pro zajištění ochrany významné lokality
výskytu drobného mokřadního plže vrkoče útlého (Vertigo angustior,1014).
CZ0113002 – Milíčovský les je současně zařazen v kategorii přírodní památka. Tvoří enklávu
přirozených lesních porostů, luk a soustavy rybníků uprostřed zemědělsky využívané krajiny,
v sousedství městské zástavby. Lesní porosty jsou zachovány v poměrně přirozeném složení,
převažují dubohabřiny (zejm. lipové doubravy, na sušších místech habřiny) a kyselé doubravy
s bikou hajní. Druhově pestré porosty mají celkem dobře zachovalou strukturu keřového i
stromového patra a na značné ploše se projevuje přirozené zmlazení. Předmětem ochrany této
EVL je druh 1088 – tesařík obrovský (Cerambyx cerdo L.), který se vyskytuje pouze na
starých dubech na hrázi rybníka Homolka.
CZ0113005 – Lochkovský profil se nachází na levém břehu Radotínského potoka, západně od
městských částí Lochkov a Radotín. Jedná se o klasický geologický profil dokumentující
vývoj pražské prvohorní pánve ve svrchním siluru a spodním devonu. Profil je chráněn jako
přírodní památka. Prudké skalnaté svahy s četnými skalními výchozy jsou orientovány
převážně jižně. Vyskytují se na nich xerotermní travinná a keřová společenstva charakteru
skalní stepi, která vznikla přeměnou předchozí šípákové doubravy. Tyto nejrozsáhlejší stepní
porosty na území Prahy tvoří významné refugium teplomilného hmyzu. Předmětem ochrany
této EVL je motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria, syn. Callimorpha
q.,1078)
CZ0113773 – Praha-Petřín se nachází na výrazném vrchu s částečně přírodě blízkými porosty
na historickém území Prahy mezi Malou Stranou a Smíchovem. Přes dlouhodobou parkovou
péči si porosty zachovaly ráz přirozené kyselé doubravy a dubohabřiny. Velmi významná
lokalita z entomologického hlediska. Předmětem ochrany je druh roháč obecný (Lucanus
cervus – 1083).
CZ0113774 – Praha-Letňany se nachází na území městské části Praha 18-Letňany mezi
ulicemi Mladoboleslavská, Toužimská a Beranových. Rozsáhlé sportovní letiště vzniklo
v roce 1925 a dnes je obklopeno městskou zástavbou. Slouží k provozu malých sportovních
letadel (motorových i větroňů). Na části plochy je v současnosti malé, tréninkové golfové
hřiště bez dalšího zázemí a jen s několika jamkami. Pravidelně sečený trvalý travní porost
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tvoří biotop mezofilních ovsíkových luk (svaz Arrhenatherion), vlivem sešlapu a pojezdu
přechází místy k vegetaci narušovaných trávníků a pastvin (svaz Cynosurion). Porosty jsou
druhově poměrně chudé, jediným poněkud vzácnějším druhem je šanta kočičí (Nepeta
catharia). Předmětem ochrany EVL je nejpočetnější populace sysla obecného v ČR (Citellus
citellus – 1335).
CZ0114001 – Radotínské údolí tvoří členitý lesní a skalní komplex v okolí soutoku
Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní Kopaninou, osadou Cikánka, Kosoří a na
západě sahající až téměř k Chotči. Je to relativně rozsáhlé území s prudkými skalními svahy a
výchozy vápenců spadajícími do údolí Radotínského potoka s navazujícím ochranným
pásmem plošin. Území je součástí Chráněné krajinné oblasti Český kras a je obecně
přírodovědně velmi cenné, zvláště z botanického hlediska. Bylo zde zjištěno více než 30
ohrožených druhů rostlin, většinou se vyskytujících v xerotermních trávnících – např. kriticky
ohrožený včelník rakouský (Dracocephalum austriacum – 1689). V údolní nivě vznikly
kosením ovsíkové a blatouchové louky. Předmětem ochrany EVL je kriticky ohrožený
rostlinný druh včelník rakouský (jedna z devíti zjištěných populací v ČR), a ze živočichů
motýl přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria, syn. Callimorpha q.,1078).
CZ0213779 – Břežanské údolí. Lokalita se nachází v lesnaté části Břežanského a Károvského
údolí na jižním okraji Prahy (m.č. Zbraslav, Modřany). Je tvořena zalesněnými, sevřenými
údolími na dolním toku Břežanského potoka a dalších dvou menších vodotečí orientovaná
směrem k Vltavě. Lesní porosty se liší svým charakterem i hodnotou, převážně však jsou
listnaté. Jde o významnou enklávu přirozených porostů teplomilných doubrav a stepí
v blízkosti rozsáhlého městského celku. Předmětem ochrany EVL je motýl přástevník
kostivalový (Euplagia quadripunctaria, syn. Callimorpha q.,1078).
Vzhledem k předmětům ochrany a poloze jednotlivých popsaných evropsky významných
lokalit na území hlavního města Prahy nelze předpokládat přímý ani nepřímý vliv stavby na
předmět jejich ochrany.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy, jako orgán ochrany přírody příslušný podle
ust. § 77a odst. 3 písm. w) zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném
znění, pro posouzení záměru vydal v souladu s § 45i odst.1 zákona stanovisko, že uvedený
záměr nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry přímý ani nepřímý vliv na
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.
Vyjádření Odboru ochrany prostředí MHMP k ovlivnění evropsky významných lokalit a
ptačích oblastí je uvedeno v příloze H.1.
C 1.2.2. Zvláště chráněná území národního významu
V blízkosti posuzované stavby se nacházejí dvě lokality se statutem zvláště chráněného území
v kategorii přírodní památka. Jedná se o následující území:
Přírodní památka Bílá skála – výměra 7,7 ha (ochranné pásmo není vymezeno), k.ú. Libeň,
vyhlášeno: 1988.
Nejbližším maloplošným chráněným územím je cca 600 m (vzdušnou čarou západním
směrem) vzdálená přírodní památka Bílá skála. Jedná se o rozsáhlý opuštěný lom a přilehlé
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skály a svahy na pravém svahu údolí Vltavy nad ulicí Povltavskou mezi nemocnicí Bulovka a
železničním mostem. Předmětem ochrany je geologický profil v podobě skalních výchozů a
opuštěného lomu, které tvoří výrazný krajinotvorný prvek. Z hlediska geologického a
paleontologického je celý profil významný pro studium litologického vývoje v ordoviku,
protože součástí přírodní památky je i několik mezinárodně významných typických nalezišť
zkamenělin a stratotyp libeňského souvrství, které je oblastní litostratigrafickou jednotkou
ordoviku.
Větší část území je kryta velmi sporou vegetací, na vrcholu je malý porost bikové doubravy
(Luzulo albidae-Quercetum) a ochuzené teplomilné trávníky. Zajímavý je výskyt kostřavy
drsnolisté (Festuca brevipila). Území je jednou ze dvou dosud známých lokalit výskytu
stenoendemického jeřábu dubolistého (Sorbus quernea.)
Jedná se o stanoviště teplomilných druhů bezobratlých, např. plže páskovky žíhané (Cepaea
vindobonensis) a škvorovky Catajapyx aquilonarius. Z motýlů se vyskytuje např. nesytka
šťovíková (Synansphecia triannuliformis). Lokalita je místem výskytu reliktních druhů
brouků Polydrusus pterygomalis a Brachysomus setiger z čeledi nosatcovitých. Populace
ještěrky zelené (Lacerta viridis) je pokládána za zaniklou.
Kromě svahu nad západním portálem železničního tunelu je území převážně zarostlé
náletovými dřevinami, zejména akátem. Lomové a zářezové stěny jsou v rámci péče o PP
udržovány bez křovin.
Přírodní památka Prosecké skály – výměra 2,33 ha (ochranné pásmo není vymezeno), k.ú.
Libeň, Prosek, vyhlášeno: 1968
Ve vzdálenosti cca 600 m od místa záměru se nachází přírodní památka Prosecké skály.
Předmětem ochrany je významný geologický profil cenomanem a spodním turonem (svrchní
křída), který dokumentuje vývoj české křídové pánve na území Prahy. Opuštěný systém
podzemních prostor, který vznikl chodbicovou těžbou písku, je obýván některými zvláště
chráněnými druhy netopýrů. Tyto podzemní, lidskou činností vytvořené chodby se občas
sesouvají a na povrchu pak vznikají nálevkovité prohlubně (pinky), které ohrožují místní
zástavbu.
V současnosti je většina území zarostlá křovinami, především hlohem jednosemenným
(Crategus cf. monogyna) a růží šípkovou (Rosa canina). Hojný je též nepůvodní druh
kustovnice cizí (Lyceum barbarum) řazený mezi invazivní druhy s velkým potenciálem šíření,
a zbytky ovocných sadů. V minulosti se zde dřeviny vyskytovaly jen omezeně a vegetaci
tvořily teplomilné trávníky. Jejich malé zbytky se zachovaly především v západní části území,
kde lze najít teplomilné druhy bylin, jako je máčka ladní (Eryngium campestre), kokrhel
menší (Rhinanthus minor), chrpa porýnská (Acosta rhenana) nebo smělek štíhlý ( Koeleria
macrantha) a rýt žlutý (Reseda lutea). K nejvzácnějším druhům v území patří strdivka
sedmihradská (Melica transsilvanica) a chlupáček úzkolistý (Pilosella piloselloides). Zbytky
těchto zajímavých původních společenstev jsou však nadále přerůstány statnými druhy trav a
křovin. Od roku 2001 se provádí v rámci péče o PP postupná radikální redukce dřevin.
Na zbytcích xerotermních písčitých svahů přežívají dosud i reliktní fytofágní brouci stepního
charakteru, především z čeledi nosatcovitých. Jeskynní prostory jsou útočištěm některých
druhů netopýrů, např. netopýra ušatého ( Plecotus auritus) a vrápence malého (Rhinolophus
hipposideros). K území přiléhá zahrádkářská kolonie, která je m.j. i příčinou stále se
obnovující černé skládky.
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Přírodní památka Okrouhlík – výměra 0,58 ha( vč. ochranného pásma 10,88 ha),k.ú. Libeň,
vyhlášeno: 1982
Na sever od křižovatky Vychovatelna se v oblasti Stírky nachází poslední z nejblíže ležících
přírodních památek, a to PP Okrouhlík. Předmětem ochrany je zde strmý svah se skalními
výchozy (svrchnokřídové pískovce) který je význačnou lokalitou s teplomilnými společenstvy
rostlin a bezobratlých ( především hmyzu).
Chudá pískovcová stráň byla dlouho využívána jako pastvina. V polovině 20. století se zdejší
zemědělská krajina změnila na příměstskou, pastva ustala a svah byl uměle zalesněn duby.
Tím prakticky zanikla původní společenstva písčin ( svaz Corynephorion cansecentis)
s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens), mateřídouškou úzkolistou (Thymus
serpyllum) a smldníkem olešníkovitým (Peucedanum oreoselinum). Silně se rovněž zmenšila
plocha teplomilných trávníků s kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola).
Umělé zalesnění způsobilo rovněž praktický zánik populací teplomilného pískomilného
hmyzu, kterým byla zdejší lokalita proslulá ještě před rokem 1950 – hrabavých vosiček a
potemníčka Melanimon tibiale. Pouze na zbytcích nezalesněných ploch přežívají některé
významné druhy teplomilných bezobratlých, např. stepní plž Chondrula tridens, ze
střevlíkovitých např. Harpalus anxius a četní nosatcovití. Ze vzácných brouků je třeba zmínit
ještě hrotaře Mordellistena dieckenmanni.
Předmět ochrany je tak udržován na omezených plochách, které umělé zalesnění ponechalo, o
likvidaci nevhodných výsadeb se zatím neuvažuje a území slouží jako zázemí pro
krátkodobou rekreaci místních obyvatel.
Další maloplošná chráněná území jsou součástí většího území, vymezeného jako přírodní park
a jsou popsána v příslušné kapitole.
Přímé ovlivnění těchto maloplošných chráněných území uvažovanou stavbou lze vyloučit.

C 1.3. Přírodní parky, významné krajinné prvky
Na území Prahy vzniklo začátkem 90. let několik přírodních parků. Byly vyhlášeny nejprve
jako oblasti klidu vyhláškou NVP č. 8/1991 Sb., později zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny jako přírodní parky. Důvodem zřízení přírodního parku je ochrana
celkového krajinného rázu ve smyslu §12 zákona č. 114/1992 Sb., tedy význačných
přírodních, kulturních a historických charakteristik příslušného území. Tato kategorie ochrany
území je součástí obecné ochrany přírody a vedle přírodovědného významu v sobě obsahuje i
kategorie kulturně-historické a estetické.
Významné krajinné prvky, vyjmenované zákonem ani vyhlášené se v trase posuzované stavby
nenacházejí a nebudou její realizací přímo ovlivněny. V širším kontextu nepřímých vlivů je
třeba uvést především VKP Čertův vršek (vyhlášen rozhodnutím orgánu ochrany přírody) a
říčku Rokytku (VKP ze zákona a současně i velmi omezeně funkční lokální biokoridor).
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C 1.3.1. Přírodní parky
Nejblíže posuzovanému území se nachází přírodní park Drahaň – Trója. Rozkládá se na
pravém břehu Vltavy od Pelc-Tyrolky v Troji až po Drahaňské údolí, na východě a
severovýchodě jej bezprostředně ohraničují městské části Dolní Chabry, Čimice a Bohnice.
Obr. 7: Přírodní park Drahaň –Trója s přírodní památkou Podhoří

Celé území je cenné jak z hlediska ekologie, tak také pokud jde o výskyt ohrožených a
kriticky ohrožených druhů rostlin a živočichů. Má zajímavou geomorfologii a z velké části i
bohatou historii člověka. Pestrost území je dána rovněž jeho velkou členitostí. V rámci
přírodního parku se nachází několik maloplošných zvláště chráněných území:
Přírodní památky Zámky, Čimické údolí a Bohnické údolí se nacházejí v těsné blízkosti
v severní části přírodního parku. PP Zámky tvoří výrazný skalnatý ostroh tvořený výchozy
proterozoických břidlic se žilami proterozoických vulkanických hornin. Předmětem ochrany
jsou zachovaná stepní společenstva se vzácnými druhy skalních stepí, jako např. křivatec
český (Gagea bohemica), koniklec český (Pulsatilla pragensis ssp. bohemica) chrpa chlumní
(Centaurea triumfetii). Nejcennější částí Čimického údolí jsou výchozy proterozoických
břidlic, které jsou překryty štěrkopískovými terasami Vltavy. Předmětem ochrany jsou
teplomilná společenstva stepí, jsou zde zachovány fragmenty vřesovišť. Bohnické údolí
představuje hluboce zaříznuté údolí mezi obcí Bohnice a Vltavou. Jeho dřívější využívání
dokládají terasy dnes již většinou neexistujících vinic. Předmětem ochrany jsou zachovalá
teplomilná společenstva skalních stepí a křovin na jižně orientovaných svazích.
Přírodní rezervace Podhoří je nejcennějším chráněným územím v Trojské kotlině. Strmé
strázy (převýšení až 100 m) nad údolím Vltavy jsou biotopem unikátních společenstev, jejich
rozmanitost je dána velkými rozdíly v mikroreliéfu i mikroklimatu jednotlivých částí.
Vegetační pokryv je z největší části určován kyselými břidlicemi. Na sprašových hlínách se
zde vyvinula druhově bohatá stepní společenstva s převahou kostřavy valiské (Festuca
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valesiaca) a trýzelu škardolistého (Erysimum crepidifolium) Z doprovodných rostlin jsou
nejvýraznější čistec přímý (Stachys recta) , čekanice porýnská (Acosta rhenana), nebo smělek
štíhlý (Koeleria macrantha). Na povlovnějších svazích se vytvořila společenstva s převažující
tařinkou horskou (Alyssum montanum) a mochnou písečnou (Potentilla arenaria), nalezneme
zde i porosty obou v ČR se vyskytujících kavylů – kavyl vláskovitý (Stipa capillata) i kavyl
Ivanův (Stipa Ioannis ). V zářezech roklí tvoří vegetační kryt společenstva křovin s rostlinami
lesostepního charakteru, náročnější na vlhkost a hlubší, bohatší půdy (výskyt třemdavy bílé
Dictamnus albus).
Přírodní památku Havránka tvoří dvě typově zcela odlišné lokality – svah tvořený buližníky
s překryvem vátých písků a spraší, zvaný Pustá vinice, a prameniště Haltýř. Až do poloviny
20. století se zde pěstovala vinná réva, vinice však byly zničeny révokazem a k jejich obnově
již nedošlo. Na jejich místě se vyvinulo vřesoviště s dominantními porosty vřesu obecného
(Calluna vulgaris) a metličky křivolaké (Avenella flexuosa). Na výchozech štěrkopískových
teras je zajímavý výskyt paličkovce šedého (Corynephorus canescens), typického pro chudé
písčité půdy. V údolí Haltýře je předmětem ochrany několik pramenů, z nichž nejsilnější
býval jímán a využíván pro potřeby Trojského zámku. Voda splňovala parametry pitné vody,
po výstavbě Bohnického sídliště se však zvýšil obsah především těžkých kovů nad stanovený
limit. V mokřadní vegetaci u pramene dominuje sítina sivá (Juncus inflexus) a vrbovka
chlupatá (Epilobium hirsutum). Vyskytují se devětsil bílý (Petasites albus) i devětsil lékařský
(Petasites hybridus), který je pro údolí Drahanského potoka typický.
Přírodní památka Salabka byla vyhlášena za chráněné území v roce 1982. Tvoří ji mělké
uzavřené údolí, jehož morfologií je podmíněno i teplejší klima ve srovnání s ostatními částmi
přírodního parku. Geologický podklad tvoří buližníky a fylitické břidlice, které mají přímý
vliv na vegetační pokryv. Vyvinula se zde vřesoviště, a na výchozech břidlic společenstva
s dominující válečkou prapořitou (Brachypodium pinnatum) a hlaváče bledožlutého (Skabiosa
ochroleuca). Z výraznějších zástupců stepních rostlin je třeba uvést máčku ladní (Eryngium
campestre).
Posuzovaná stavba nebude mít přímý ani nepřímý vliv na některý z předmětů ochrany
přírodního parku Drahaň – Trója, a to ani ve smyslu druhové nebo stanovištní ochrany, ani
z hlediska narušení krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody
a krajiny.

C 1.3.2. Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky, vyjmenované zákonem ani vyhlášené se v trase posuzované stavby
nenacházejí a nebudou její realizací přímo ovlivněny. V širším kontextu nepřímých vlivů je
třeba uvést především VKP Čertův vršek (vyhlášen rozhodnutím orgánu ochrany přírody) a
říčku Rokytku (VKP ze zákona a současně i velmi omezeně funkční lokální biokoridor).
VKP Libeň – Čertův vršek
Skalní stěna představuje významný geologický profil korycanským souvrstvím svrchního
cenomanu. Ve skalním výchozu, na okraji morfologicky výrazné plošiny, docházelo v
minulosti k drobné těžbě navětralých, slabě geneticky zpevněných pískovců křídového stáří
pro místní potřebu (stavební materiál). Pískovce jsou deskovitě vrstevnaté, kvádrovitě
rozpukané a při okrajích značně navětralé. Proto dochází k uvolňování jednotlivých úlomků a
odrolování pískovců. Významný krajinný prvek byl registrován jako útvar, který přispívá k
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vzhledu krajiny. Posuzovanou stavbou nebude dotčen ani nepřímo vzhledem ke své
vzdálenosti a zároveň s ohledem na předmět jeho ochrany (geologický jev).
VKP Rokytka
Malý vodní tok Rokytka je v celé své délce významným krajinným prvkem ve smyslu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů. V posuzovaném
území je vlastní koryto toku, procházející zastavěným územím, tvrdě opevněno kamenem do
betonu a zkapacitněno. Tato úprava je přibližně 50 let stará a v jejím rámci došlo i
k odstranění větší části břehových porostů podél toku. Později byla při výstavbě nové
komunikace část toku zatrubněna. Všechny tyto skutečnosti znehodnocují VKP v daném
území jako celek a v podstatě ani neumožňují základní revitalizační opatření, která by funkce
VKP (a lokálního biokoridoru) Rokytka mohly podpořit.
Závěrem lze konstatovat, že uvedené VKP nebudou posuzovanou stavbou přímo ani nepřímo
ovlivněny. U VKP Čertův vršek je to dáno jeho vzdáleností od Libeňské spojky a předmětem
jeho ochrany, u VKP tok Rokytky především proto, že už jeho současná podoba je prakticky
zcela odpřírodněná a s ohledem na území, kterým protéká, není reálné provést alespoň
základní revitalizační opatření.

C.1.4. Územní systém ekologické stability krajiny
Skladebné části územního systému ekologické stability se přímo v trase posuzované stavby
nenacházejí. V širším kontextu posouzení nepřímých vlivů stavby na přírodu a krajinu jsou
významné následující skutečnosti:
Skladebné části ÚSES nadregionální úrovně
Na území Prahy jsou vymezena dvě biocentra nadregionální úrovně, a to nadregionální
biocentrum (NRBc) Vidrholec, které je reprezentativním biocentrem pro českobrodský
region, a NRBc Údolí Vltavy, které je unikátní součástí řipského bioregionu. Obě biocentra
jsou v současnosti uspokojivě funkční.
Biocentra jsou propojena nadregionálními biokoridory (NRBk), které tvoří osa biokoridoru a
ochranné pásmo, jehož šíře je podle příslušné metodiky max. 2 km na každou stranu od
vymezené osy, skutečná šíře se však přizpůsobuje geomorfologickým i krajinářským
charakteristikám konkrétního místa. NRBk 2001 s osou vodní je tvořen řekou Vltavou, nivní
biokoridor pak představuje niva této řeky v úseku Zbraslav – Sedlec. Trasa vodních a nivních
biokoridorů je dána trasou toku, ale jejich funkční způsobilost je zde velmi omezena
v důsledku silné přeměny původní krajiny lidskou činností (antropogenní vlivy, urbanizace).
Za plně funkční lze pokládat pouze některá vložená lokální biocentra na těchto biokoridorech
(např. regionální Bc Maniny).
Teplomilný doubravní biokoridor tvoří přírodní fragmenty, které se roztroušeně nacházejí
v trase od biocentra Velký háj přes PP Nad závodištěm a PR Chuchelský háj na NPP
Barrandovské skály a dále přes Smíchov, po svazích Letné a Stromovkou do kaňonu Vltavy k
PP Podhoří. Biokoridor je nesouvislý a tvoří ho jednotlivé oddělené drobné plochy, čímž se
jeho ekostabilizační funkce (především v oblasti propojení větších přírodovědně hodnotných
celků) snižuje.
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Mezofilní hájový biokoridor je vedený po západním a jihozápadním okraji Prahy, vede
z funkčního regionálního biocentra Velký háj přes regionální biocentrum Radotínské údolí na
sever a v tomto severním úseku je zcela nebo téměř zcela nefunkční. Funkční regionální
biocentrum Břevská rákosina leží zcela mimo území Prahy a funkční je až závěrečný úsek
v Šáreckém údolí.
Závěrem lze konstatovat, že do území posuzovaného v souvislosti se stavbou Libeňské spojky
žádná z uvedených skladebných částí ÚSES nadregionální úrovně nezasahuje a nemůže být
uvedeným záměrem přímo ani nepřímo ovlivněna. Posuzované území se nachází v ochranném
pásmu NRBk 2001. Pro další stupně projektové přípravy záměru (územní řízení) je třeba
vyžádat si stanovisko k zásahu do ochranného pásma nadregionální skladebné části ÚSES od
příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je v tomto konkrétním případě Ministerstvo
životního prostředí.
Obr. 8: Schéma vedení nadregionálních a regionálních skladebných částí ÚSES v širším
okolí posuzovaného území.

Legenda:
_______
_______
_______
_______
_______

nadregionální biocentrum – Údolí Vltavy
nadregionální části ÚSES – osa vodní
nadregionální části ÚSES – osa nivní
ochranné pásmo NRBk 2001 – Údolí Vltavy
regionální části ÚSES – typ mezofilní hájový (K-59 Ládví)

72

abc

Libeňská spojka – stavba č.8313

Dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Skladebné části ÚSES regionální úrovně
V širším okolí posuzovaného území se na východ od Vltavy nachází jediný regionální
biokoridor (K-59 Ládví), vymezený mezi trojskými svahy a Vinoří, který je však v podstatě
funkční pouze v oblasti Čimického a Ďáblického háje (regionální biocentrum) a pak ve svém
závěru na části Vinořského potoka s vloženým RBc Vinořská bažantnice. Postupně se
předpokládá využití již stávající zeleně (po doplnění, změně druhové skladby apod.), jako
např. doprovodných porostů podél železniční trati do Satalic nebo břehových porostů
Svépravického potoka a zeleně kolem Svépravického rybníka, k vytvoření lokálních
biocenter, které by zlepšily ekologicko-stabilizační funkci uvedeného biokoridoru.
Do území posuzovaného v souvislosti se stavbou Libeňské spojky žádná z uvedených
skladebných částí ÚSES regionální úrovně nezasahuje a nemůže být uvedeným záměrem
přímo ani nepřímo ovlivněna.
Skladebné části ÚSES lokální úrovně
V posuzovaném území je vymezeno několik skladebných částí ÚSES lokální úrovně.
Především se jedná o biokoridor (LBk L3/254, označení podle ÚPn hl.m. Prahy) se dvěma
vloženými funkčními biocentry (LBc L1/70 a L1/78) jižně od Proseku. Část tohoto
biokoridoru, vedeného v jižních svazích pod Prosekem, je vzhledem k omezené prostupnosti
území vymezena v zahradách u obytné zástavby. Změna využití území se nepředpokládá.
Biokoridor spojující Dlážděnku s Thomayerovými sady je tvořen zčásti městskou zelení
parkového charakteru, zčásti zahradami.
Lokální biokoridor L4/255 s vodními a zčásti nivními společenstvy je tvořen tokem říčky
Rokytky. V převážné délce je v současné době nefunkční. Za části s dobrou ekostabilizační
funkcí lze označit pouze kratší úsek v Dolních Počernicích s vloženým lokálním biocentrem a
poněkud delší úsek jihovýchodně od Prahy. V prostoru Libně a části Vysočan neumožňuje
zastavěnost bezprostředního okolí toku realizaci ani základních revitalizačních opatření
s výjimkou doplnění a řádné údržby břehových porostů, případně ještě doplnění některých
drobných prvků s charakterem parkové městské zeleně, které se k toku přimykají. V tomto
biokoridoru je vymezeno v současnosti rovněž velmi omezeně funkční lokální biocentrum
LBc L2/32 v lokalitě Podvinný mlýn. Terestrický LBK, který vede souběžně s Rokytkou, lze
rozdělit na několik částí odlišného charakteru:
•
•
•

úsek mezi Černým mostem
a Dolními Počernicemi je zcela nefunkční, silně
fragmentovaný a z větší části přeměněný zástavbou.
úsek v prostoru Kyjí – Hloubětína – Hrdlořez je v podstatě funkční, k jeho dobré
ekostabilizační roli v systému by přispěla úprava druhové skladby dřevin
úsek východně od ulice Spojovací tvoří sady, je sice pouze omezeně funkční ale pozitivně
jej ovlivňuje skutečnost, že přímo na něj navazuje pás lesa a dále úsek k biocentru na
Vítkově, který má parkový charakter.

V území jsou rovněž vymezeny tři interakční prvky, které jsou funkční. V lokalitě Pekařka
v sousedství PP Prosecké skály je to rozsáhlejší plocha vzrostlé zeleně parkového charakteru
I5/328, interakční prvek propojujíci Thomayerovy sady s nadregionálním biocentrem v nivě
Vltavy (I5/327) a konečně lokalita Okrouhlík zahrnující PP Okrouhlík (I5/329).
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Jak je patrné ze situace, nejblíže se k posuzovanému území nachází lokální biokoridor tvořený
tokem Rokytky a na něm vymezené lokální biocentrum u Podvinného mlýna. Část, která by
mohla být stavbou nepřímo ovlivněna (včetně biocentra), je však zcela nefunkční, břehy jsou
opevněny a tok v části pod komunikací zatrubněn.
Závěrem lze konstatovat, že posuzovanou stavbou není žádná ze skladebných částí ÚSES
lokální úrovně přímo ovlivněna. Nepřímé ovlivnění LBk Rokytka a biocentra v lokalitě
Podvinný mlýn, které se nacházejí nejblíže posuzované stavbě, nebude vzhledem k jejich
současnému stavu významné.
Obr. 9: Celková situace maloplošných chráněných území v oblasti posuzované stavby

Legenda:
•
____
____
____

památný strom
významný krajinný prvek (vyhlášený) Čertův vršek
přírodní památka
ochranné pásmo PP

V širším okolí posuzované stavby se nachází jeden památný strom, evidovaný v ústředním
seznamu. Jedná se o dub letní (Quercus robur L.), rostoucí v parčíku mezi ulicemi Štíbrova a
Střelničná (viz obr. 9). Obvod kmene stromu je aktuálně 380 cm ve výčetní výšce, výška
stromu 28 m a odhadované stáří 150 let. Dub je udržovaný a v dobrém zdravotním stavu a
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v porostu tvoří výškovou i prostorovou dominantu. Vzhledem k poloze tohoto památného
stromu lze jeho přímé i nepřímé ovlivnění posuzovanou stavbou vyloučit.

C.1.5 Území historického, kulturního nebo archeologického významu
Obecně lze řešení území charakterizovat jako vysoce kulturní území, které bylo kontinuálně
osídlováno v průběhu doby. Trasa Libeňské spojky prochází územím, ze kterého pocházejí
archeologické nálezy prakticky všech období pravěku od mladší doby kamenné až po
slovanské osídlení v časném středověku. Přestože bylo dotčené území bylo již v minulosti
značně narušeno stavební činností, nelze zdaleka vyloučit možnost nových archeologických
nálezů při výstavbě. Trasa se zároveň nachází v ochranném pásmu Pražské památkové
rezervace.
Podle vyjádření Národního památkového ústavu se v trase plánované komunikace nacházejí
následující kulturní památky:
•
•

Vychovatelna, Libeň, č.p. 930, r.č. 101130/1-2385. Významná neobarokní stavba
architekta J. Kříženeckého z let 1906 – 1907 s předsunutým schodištěm v exponované
poloze nad Zenklovou ulicí.
Bývalá cihlářská pec z roku 1860 – 1970. Libeň, č.p. 391, Pod Labuťkou II č. 4. U objektu
probíhá na MK ČR řízení o její prohlášení za kulturní památku.

Trasa komunikace se uvedeným kulturním památkám vyhýbá, je však vedena v jejich těsné
blízkosti.
Z dalších významných objektů, které nejsou prohlášeny kulturními památkami se v blízkosti
navrhované trasy nacházejí:
•
•

Usměrňovací stanice (trafostanice), čp. 1875 – Libeň, V Holešovičkách. Jedná se o
vynikající a v odborné literatuře citovanou industriální funkcionalistickou stavbu z let
1936 – 1938 od architekta Eduarda Hniličky.
Dům v Braunerově ulici č. 5, čp. 483 , v objektu žil a zemřel významný český básník a
grafik, náčelník Sokola Karel Hlaváček (zemřel 1896). Na fasádě domu je umístěna
pamětní deska.

Předpokládaná trasa Libeňské spojky prochází územím, ze kterého pocházejí archeologické
nálezy z prakticky všech období pravěku od mladší doby kamenné až po slovanské osídlení
v ranném středověku. Toto území bylo v minulosti již značně narušeno stavební činností,
avšak zdaleka nelze vyloučit možnost nových archeologických nálezů při stavbě. Území
dotčené stavbou Libeňské spojky je tedy třeba považovat ve smyslu ustanovení § 22 zákona č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů za území
s archeologickými nálezy. Vzhledem k potenciálnímu výskytu archeologických nálezů
v blízkém okolí plánované komunikace bude nutno, aby před zahájením stavebních prací
umožnil stavebník Archeologickému ústavu AV ČR nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území v předstihu záchranný archeologický výzkum.
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C.1.6 Území hustě zalidněná
Podle údajů z roku 2006 žilo v MČ Praha 8 celkem 99 840 obyvatel. Průměrná hustota
obyvatelstva v tomto obvodu činila 4 558 obyvatel na km2.
Hustota obyvatelstva v okolí dotčeného území byla určena podílem počtu trvale hlášených
obyvatel k rozloze v jednotlivých urbanistických obvodech (zdroj: www.premis.cz/atlaszp).
V dotčeném území se nacházejí urbanistické obvody Nad Rokoskou, Na Stráži a Horní Libeň
– Na Báni.
Z hlediska hustoty obyvatelstva lze území členit na území hustě zalidněná a území řídce
zalidněná (kategorie Útvaru rozvoje hlavního města Prahy). Kritériem pro jejich odlišení je
350 obyvatel na hektar.
Hustotu obyvatelstva v předmětném území udává následující tabulka.
Tabulka 21: Hustota obyvatelstva v zájmovém území podle urbanistických obvodů (1999)
Urbanistický obvod
(název)
Nad Rokoskou
Na Stráži
Horní Libeň – Na Báni

Hustota obyvatelstva
(počet obyvatel na hektar)
47
81
38

Kategorie zalidněnosti území
řídce zalidněné
řídce zalidněné
řídce zalidněné

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že trasa navrhované stavby Libeňské spojky prochází
územím relativně řídce zalidněným. Nejvyšší hustota obyvatelstva je v obvodu Na Stráži
zhruba v místě křižovatky Vychovatelna. Bližší údaje o obyvatelstvu v zájmové oblasti jsou
uvedeny v kapitole C.2.8.

C.1.7 Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Imisní situace
Nejvýznamnější znečišťující látkou pro danou oblast je oxid dusičitý (vzhledem k emisím
z dopravy) a suspendované částice. Z hlediska suspendovaných částic se jedná o více imisně
zatíženou lokalitu s tím, že pozadí těchto látek je v jednotlivých částech území proměnlivé.
Z hlediska oxidu dusičitého lze lokalitu v současnosti hodnotit jako středně zatíženou lokalitu.
Pro ostatní znečišťující látky lze konstatovat, že se sledované území nachází v přijatelné imisní
situaci.
Bližší údaje o imisním zatížení oblasti je uvedeno v rozptylové studii (příloha H.4).
Hluková zátěž
Území pro výstavbu Libeňské spojky je zatíženo vysokými imisemi hluku ze silniční a
tramvajové dopravy, které velmi často překračují hygienické limity. Důvodem je mimo jiné
skutečnost, že současné dopravní trasy zde dosud hrají i roli Libeňské spojky, čemuž však
neodpovídá vedení komunikací v těsné blízkosti obytné zástavby. Nejhorší hluková situace je
v posuzované oblasti v ulicích Davídkova, Prosecká, Sřížkovská, Pod Stírkou,
V Holešovičkách, Vosmíkových, Zenklova a v některých navazujících ulicích.
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Bližší údaje o zatížení předmětné oblasti existující hlukovou zátěží z dopravy jsou uvedeny
v kapitole C.2.10 a ve hlukové studii (příloha H.3).

C.1.8 Staré ekologické zátěže
Podle systému evidence starých ekologických zátěží se v navrhované trase stavby Libeňské
spojky ani v její blízkosti se nenachází území, kde by byla registrována stará ekologická
zátěž. V zájmovém území se však vyskytují četné černé skládky proměnlivého složení. Jedná
se o následující skládky (IMIP, 1999):
Skládky v trase
• zdevastovaný dům a nepovolená doplňovaná skládka v Hejtmánkově ulici (U Kříže)
Skládky v blízkosti trasy
• nepovolená doplňovaná skládka na parkovišti v ulici Vosmíkových
• mezi ulicí Nad Košinkou a nám. Vosmíkových zbytky demolované budovy se
zanedbaným dvorem.
• nepovolená doplňovaná skládka na křižovatce ulic Zenklova a Prosecká
Také kontaminaci horninového prostředí cizorodými látkami nelze v navrhované trase zcela
vyloučit. Důvodem je existence stavebních aktivit v širším okolí navrhované stavby a nízký
stupeň ekologického povědomí v minulých obdobích, které mohly vést k deponování
demoličního a podobného materiálu s obsahem nebezpečných látek do výplňového a
násypového materiálu charakteru navážek. Jejich rozsah a skladbu lze obtížně identifikovat.
Lze však předpokládat, že převážnou část takového materiálu bude tvořit demoliční a
komunální odpad. Při geologickém průzkumu a při výstavbě navrhované trasy komunikace
lze doporučit, aby předmětné problematice byla věnována zvýšená pozornost a
s identifikovanými odpady bylo nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

C.1.9 Extrémní poměry v dotčeném území
Podle dostupných informací nebyly v zájmovém území identifikovány žádné extrémní
poměry.
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C.2 Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.2.1 Ovzduší a klima
Vyhodnocení klimatických a meteorologických prvků pro zájmovou oblast lze získat na
internetové adrese www.chmi.cz. Data k sestavení těchto údajů jsou získána z přízemních
meteorologických měření a pozorování na meteorologických a klimatologických stanicích,
z aerologických měření vertikální sondáže atmosféry, z radiolokačních měření, případně
z družicových měření.
C.2.1.1 Klimatické poměry
Klima je na rozdíl od počasí relativně stálé. Je důsledkem nepřetržitě probíhajících
klimatotvorných procesů, tj. fyzikálních procesů v atmosféře a aktivní vrstvě půdy (jako jsou
přenos energie, oběh vody apod.). Tyto procesy jsou důsledkem nepřetržitého působení
klimatotvorných faktorů – astronomických, geografických, cirkulačních, ale i antropogenních.
Zájmová oblast se dle Quitta řadí do klimatické oblasti T2, která je teplá, mírně suchá a
vyznačuje se:
− dlouhým, suchým a teplým létem
− velmi krátkým, teplým až mírně teplým přechodným obdobím
− krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Následující tabulka uvádí pro tuto oblast základní, orientační přehled klimatických
charakteristik podle Quitta.
Tabulka 22: Klimatické charakteristiky oblasti T2 podle Quitta
průměrná teplota v lednu
průměrná teplota v červenci
průměrná teplota v dubnu
průměrná teplota v říjnu
průměrný roční úhrn srážek
srážkový úhrn ve vegetačním období
srážkový úhrn v zimním období
počet dnů se srážkami 1 mm a více
počet letních dnů
počet dnů s teplotou 10 oC a více
počet mrazových dnů
počet ledových dnů
počet dnů se sněhovou pokrývkou
počet dnů zamračených
počet dnů jasných

-2 až –3 oC
18 – 19 oC
8 – 9 oC
7 – 9 oC
550 - 700 mm
350 400 mm
200 – 300 mm
90 - 100
50 – 60
160 - 170
100 - 110
30 - 40
40 - 50
120 140
40 - 50

Na území hl.m.Prahy se nacházejí klimatologické stanice v Ruzyni, Klementinu, na Karlově,
ve Kbelích a v Uhříněvsi. Srážkoměrné stanice jsou umístěny v Praze Břevnově, Braníku,
Chodově a v blízkosti Prahy v Komořanech, Říčanech a Průhonicích. Průměrné údaje o
klimatu pro širší oblast Prahy a Středočeského kraje, sestavené z dlouhodobých sledování
(třicetiletý normál) na stanicích ČHMÚ, jsou uvedeny v následující tabulce:
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Tabulka 23: Klimatické charakteristiky v oblasti
8 - 9 oC
400 - 600 mm
1500 - 1800 h
3 - 4 m/s

průměrná roční teplota vzduchu
průměrný roční úhrn srážek
trvání slunečního svitu
průměrná rychlost větru

V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny třicetileté teplotní a srážkové normály za období
1961 – 1990 pro oblast Prahy a srovnání s průměrnými hodnotami v roce 2004:
Tabulka 24: Normál klimatologických hodnot za období 1961-1990
teplota
(oC)
srážky
(mm)

I
-2,0

II
0,4

III
3,4

IV
8,1

V
13,0

VI
16,3

VII
17,8

VIII
17,2

IX
13,6

X
8,6

XI
3,3

XII
0,0

rok
8,2

32

30

36

43

70

75

72

73

46

36

40

35

590

Tabulka 25: Průměrné hodnoty klimatologických hodnot v roce 2004
teplota
(oC)
srážky
(mm)

I
-3,4

II
1,7

III
3,3

IV
9,3

V
11,9

VI
15,7

VII
17,7

VIII
18,8

IX
13,5

X
9,4

XI
3,8

XII
-0,2

rok
8,5

65

33

38

25

53

94

55

54

46

25

60

16

566

Při hodnocení teplotních poměrů je třeba počítat s tím, výše uvedené hodnoty jsou hodnoty
průměrné a že metodika měření teploty vzduchu zjišťuje teplotu ve výšce 2 m nad zemí ve
standardizovaných podmínkách, tj. při zastínění, při proudění vzduchu atp. Při silniční
dopravě se reálná situace od těchto podmínek značně liší a na zemském povrchu je buď
výrazně chladněji nebo, v případě přímého slunečního záření, výrazně tepleji.
Roční proměnlivost srážek v průběhu roku je velká.
Chod relativní vlhkosti vzduchu v oblasti je tzv. kontinentálního typu. Je zde její značná
proměnlivost v teplém a chladném pololetí, značná je i denní a noční variabilita. Vedle této
proměnlivosti jsou pro provoz na komunikacích nepříjemné náhlé změny relativní vlhkosti
vzduchu v denním chodu zejména v kombinaci vysoké vlhkosti vzduchu a nízké teploty
vzduchu, kdy se zvyšuje riziko námraz, mlh apod.

C.2.1.2 Meteorologické charakteristiky
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice
charakteristické pro danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy pro model
ATEM pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Růžice popisuje proudění ve vybrané
lokalitě za různých rozptylových podmínek. Větrná růžice, použitá v modelu, byla rozdělena
na šestnáct základních směrů proudění (S, SSV, SV, VSV, ...), tři třídy rychlosti větru (1,7;
5,0 a 11,0 m.s-1) a pět tříd stability. Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně
pro všechny třídy stability a rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které
se mohou vyskytovat v zájmové oblasti. Výpočtové růžice platné pro posuzované území jsou
uvedeny v následující tabulce.
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Tabulka 26: Celková podoba větrné růžice pro zájmové území (četnost proudění větru v %
roční doby)
TR*

střední oblast Libně

Calm+

součet

4,69

5,40

67,29

1,36
0,35

0,00
0,00

30,29
2,42

5,50

6,40

5,40

100,00

ZSZ

SZ

SSZ

Calm+

součet

4,05
9,50

2,97
5,25

1,91
1,00

2,33
0,99

8,19
0,00

62,51
35,15

1,12

0,57

0,00

0,00

0,00

2,34

5,57 10,13 14,67 8,79

2,91

3,32

8,19

100,00

m.s-1

S

SSV

SV

VSV

V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

1,7

5,94

4,80

3,63

4,24

4,85

3,97

3,11

2,85

2,57

3,40

4,19

3,71

3,22

3,32

3,40

5,0
11,0

1,25
0,07

0,63
0,05

0,02
0,01

0,73
0,01

1,44
0,01

1,75
0,01

2,05
0,01

1,31
0,01

0,56
0,00

1,33
0,01

2,11
0,01

4,18
0,23

6,25
0,45

3,86
0,55

1,46
0,64

Σ

7,26

5,48

3,66

4,98

6,30

5,73

5,17

4,17

3,13

4,74

6,31

8,12

9,92

7,73

m.s-1

S

SSV

SV

VSV

V

VVJ

JV

JJV

J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

1,7
5,0

2,75
0,97

2,19
0,74

1,64
0,54

5,04
1,76

8,44
3,00

5,46
1,54

2,48
0,09

2,50
0,19

2,54
0,28

2,95
1,24

3,37
2,20

3,70
5,86

11,0

0,00

0,00

0,00

0,02

0,04

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,57

Σ

3,72

2,93

2,18

6,82 11,48 7,02

2,57

2,69

2,82

4,19

*

TR

jihovýchodní oblast Libně

*

) Třídní rychlost větru

+

) bezvětří

C.2.1.3 Imisní charakteristika lokality
Aglomerace hl.m. Praha patří ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., v platném znění, a
dle sdělení MŽP ve Věstníku č. 12/2005 k oblastem, které vyžadují zvláštní ochranu ovzduší
(OZKO).
Imisní limity
Vyhodnocení kvality ovzduší je provedeno ve vztahu k imisním limitům, které určují
přípustnou úroveň znečištění ovzduší. Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé znečišťující látky
stanoveny nařízením vlády č. 597/2006 Sb. Pro každou látku je stanoveno, ve kterém roce má
být dosaženo imisního limitu. Pro období před předpokládaným dosažením limitu jsou pak
stanoveny tzv. meze tolerance, které udávají, o jakou část může být imisní limit překročen
v daném kalendářním roce. Meze tolerance se lineárně snižují až k nulové hodnotě. Výše
imisních limitů, stanovených z hlediska ochrany zdraví obyvatel jsou uvedeny v následující
tabulce.
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Tabulka 27: Limity pro ochranu zdraví (podle nařízení vlády č. 597/2006 Sb.)
Znečišťující
příměs

Časový interval

Limitní
hodnota

Termín splnění
limitu

Limit zvýšený o mez
tolerance pro r. 2006 *

oxid siřičitý

24 hod

125 µg.m-3

2005

125 µg.m-3

3

-3

24

oxid dusičitý
susp. částice
PM10

Maximální tolerovaný
počet překročení za rok

1 hod

350 µg.m

2005

350 µg.m-3

kalendářní rok

40 µg.m-3

2010

48 µg.m-3

-

-3

1 hod

200 µg.m

2010

240 µg.m-3

18

kalendářní rok

40 µg.m-3

2005

40 µg.m-3

-

24 hod

50 µg.m-3

2005

50 µg.m-3

-3

35
-3

oxid uhelnatý

maximální denní 8hod.
klouzavý průměr

10 000 µg.m

2005

10 000 µg.m

0

benzen

kalendářní rok

5 µg.m-3

2010

9 µg.m-3

-

-3

-3

olovo

kalendářní rok

0,5 µg.m

2005

0,5 µg.m

-

kadmium

kalendářní rok

5 ng.m-3

2012**

-

-

arsen

kalendářní rok

6 ng.m-3

2012**

-

-

**

-

-

-

-

-3

nikl

kalendářní rok

20 ng.m

2012

benzo(a)pyren

kalendářní rok

1 ng.m-3

2012**

*)

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

cílový imisní limit (datum plnění limitu určeno na 31.12.2012)

Současný stav kvality ovzduší v zájmovém území
Při hodnocení kvality ovzduší na území Prahy je možné vycházet ze dvou základních
pramenů, a to z dat imisního monitoringu (měřicí stanice), nebo z výstupů modelových
výpočtů, které jsou pro celou Prahu aktualizovány ve dvouletých cyklech.
Z měřicích stanic se v nebližším okolí hodnocených silničních staveb
Sokolovská, spravovaná ZÚ Praha. Jedná se o stanici zaměřenou na
těžkých kovů, které však nepatří mezi charakteristické znečišťující
dopravy. Z relevantních polutantů (NO2, CO, PM10, organické látky)
vykázány pouze koncentrace oxidu dusičitého.

nachází pouze stanice
sledování koncentrací
látky z automobilové
jsou zde za rok 2006

V širším okolí řešeného území se dále nacházejí stanice AIM Kobylisy a Vysočany,
provozované Českým hydrometeorologickým ústavem. Tyto stanice jsou však již v poměrně
velké vzdálenosti a nejsou tedy dostatečně reprezentativní; pro ilustraci imisní zátěže v širším
okolí jsou nicméně v následujícím přehledu uvedeny naměřené hodnoty ze všech tří stanic.
Koncentrace benzenu a polycyklických aromatických uhlovodíků se v okolí hodnocené
oblasti neměří (nejbližší stanice jsou Náměstí Republiky a Šrobárova).
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Tabulka 28: Naměřené koncentrace znečišťujících látek na vybraných stanicích a porovnání
s imisními limity pro ochranu zdraví
Znečišťující
látka
NO2
CO
PM10
SO2

Doba
průměrování

Limit pro rok
2006 (μg.m-3)

Kalend. rok
1 hod
maximální denní
8hod. klouzavý
průměr
Kalend. rok
24 hod
24 hod
1 hod

48
240

Naměřené koncentrace (μg.m-3)
Sokolovská
Kobylisy
Vysočany
29,1
43,5
59,8
121,3
144,4

10 000

3777,0

-

2937,6

40
50
125
350

-

32,4
50,2
35,9
47,1

41,9
70,3
27,3
41,3

Pozn. u krátkodobých imisních hodnot (1-hod, 24-hod) je uvedena vždy nejvyšší hodnota, která již nesmí být
podle legislativy překročena. Tj. pokud je např. u hodinových koncentrací NO2 tolerováno 18 překročení během
roku, je uvedena 19. nejvyšší koncentrace

Jak je patrné z měřených hodnot, dosahují průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého na
stanicích v okolí od 60 % imisního limitu na stanici Kobylisy po 125 % imisního limitu na
stanici Sokolovská. Maximální hodinové koncentrace pak dosahovaly 50 – 60 % imisního
limitu. Na stanici Sokolovská nebyl k dispozici dostatečný počet měření pro stanovení limitní
hodinové hodnoty.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 dosahovaly v roce 2005 80 –
105 % imisního limitu. V případě denních koncentrací byl limit překročen jak na stanici
Kobylisy, tak na stanici Vysočany.
U oxidu siřičitého se průměrné denní koncentrace pohybují v rozmezí od 20 do 30 %
imisního limitu, maximální hodinové koncentrace pak na úrovni 10 % imisního limitu.
Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr byl naměřen na stanicích pod hranicí 40 %
imisního limitu.
Současnou úroveň znečištění ovzduší v okolí plánované výstavby je možné posoudit také na
podkladu projektu „Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy“, který
zpracoval Ateliér ekologických modelů v roce 2006. V rámci tohoto projektu byla hodnocena
kvalita ovzduší ve více než 8 000 referenčních bodech. Modelový výpočet zahrnuje více než
7500 bodových, liniových i plošných zdrojů znečištění, včetně dálkového přenosu znečištění
ovzduší z mimopražských zdrojů.
Modelové výpočty jsou k dispozici pro oxid siřičitý, oxid dusičitý, oxid uhelnatý, benzen a
suspendované částice frakce PM10. V případě PM10 byly do výpočtu zahrnuty kromě primární
prašnosti také prašnost z dopravy a sekundární prašnost z volných ploch, způsobená větrem a
lidskou činností. Podrobněji jsou v dalším textu hodnoceny vybrané imisní charakteristiky,
pro které je stanoven imisní limit.
Referenční body pro výpočet imisních charakteristik se nachází v pravidelné trojúhelníkové
síti s krokem 300 metrů.
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Jak ukazují výsledky modelových výpočtů je možné v současné době očekávat na trase
posuzované Libeňské spojky a úseku Městského okruhu nejvyšší hodnoty průměrných
ročních koncentrací oxidu dusičitého v okolí napojení ulice Povltavská na most Barikádníků.
V tomto případě se jedná zejména o vliv hustého automobilového provozu na mostě a na
navazující ulici V Holešovičkách. V lokalitě je možné očekávat hodnoty na hranici 40 μg.m-3.
Podél Povltavské ulice ve směru ke křižovatce s Čuprovou ulicí byly vypočteny hodnoty v
rozmezí 30 – 40 μg.m-3, ve východní části hodnoceného úseku MO (náměstí Na Balabence)
pak nejvýše okolo 35 μg.m-3. Podél Zenklovy ulice koncentrace dosahují nejvíce 38 µg.m-3.
Překročení imisního limitu nebylo vypočteno v žádné části trasy hodnocené komunikace.
Nejvyšší hodnoty maximálních hodinových koncentrací oxidu dusičitého byly vypočteny v
okolí napojení Povltavské ulice na most Barikádníků a dále v blízkosti křížení Zenklovy s
Libereckou ulicí. V těchto lokalitách mohou hodnoty překročit 250 μg.m-3. Podél Povltavské
lze očekávat koncentrace v rozmezí od 120 μg.m-3 do 200 μg.m-3, v blízkosti Čuprovy a v
okolí náměstí Na Balabence byly vypočteny hodnoty 140 – 240 μg.m-3, podél Zenklovy ulice
se koncentrace pohybují v rozmezí od 200 do 250 µg.m-3. Překročení imisního limitu, tj.
překročení limitní hodnoty ve více než 18 povolených případech za rok nebylo vypočteno v
žádném referenčním bodě.
Při interpretaci vypočtených hodnot maximálních hodinových koncentrací je však nutno brát
v úvahu, že se jedná o modelové hodnoty, stanovené za předpokladu souhry nejhorších
rozptylových a emisních podmínek. Daná kombinace emisních a meteorologických podmínek
nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se ale může jednat o kombinaci,
která se v daném místě vyskytuje opakovaně.
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Obr. 10: Průměrné roční koncentrace NO2 v zájmové oblasti

Průměrné roční koncentrace benzenu v hodnocené oblasti v současnosti nepřevyšují 2,3
μg.m-3. Nejvyšší hodnoty byly vypočteny v blízkosti křížení Povltavské, Čuprovy a Zenklovy
ulice. Více než 2 μg.m-3 byly zaznamenány také nedaleko napojení Povltavské na most
Barikádníků a podél ulice V Holešovičkách u křížení se Zenklovou ulicí. Podél Čuprovy ulice
od křižovatky s Povltavskou ulicí po náměstí Na Balabence koncentrace dosahují nejvýše 2
μg.m-3. Nikde na trase plánovaných komunikací nebylo vypočteno překročení imisního
limitu.
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Obr. 11: Průměrné roční koncentrace benzenu v zájmové oblasti

V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 je možné
očekávat nejvyšší hodnoty v místě napojení Povltavské ulice na most Barikádníků a u křížení
Čuprovy s Proseckou a Čuprovy se Sokolovskou ulicí, kde byly vypočteny hodnoty
překračující 40 μg.m-3. Podél Povltavské, stejně jako podél Zenklovy ulice, se hodnoty
pohybují od 25 do 40 µg.m-3. Podél Čuprovy ve větší vzdálenosti od křižovatek byly
vypočteny koncentrace od 25 do 35 μg.m-3. V okolí plánovaných tras je tedy možné očekávat
překročení imisního limitu pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce
PM10 lokálně v oblasti větších křižovatek.
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Obr. 12: Průměrné roční koncentrace PM10 v zájmové oblasti

Nejvyšší hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu siřičitého je možné očekávat
zejména v okolí Čuprovy ulice. V blízkosti křižovatky s Povltavskou ulicí a také v prostoru
náměstí Na Balabence byly vypočteny hodnoty v rozmezí 7 – 8 μg.m-3. Podél Povltavské
ulice se hodnoty pohybují pod hranicí 6 μg.m-3. Podél Zenklovy ulice dosahují nejvyšší
hodnoty 7 µg.m-3. Imisní limit není stanoven, v současné době nepředstavují koncentrace SO2
již významné riziko pro obyvatele Prahy.
Maximální hodinové koncentrace oxidu siřičitého dosahují nejvýše 55 μg.m-3, a to v okolí
Čuprovy ulice v blízkosti křížení se Sokolovskou. V okolí Povltavské ulice (nedaleko
křižovatky s Primátorskou ulicí) a podél Zenklovy ulice byly vypočteny koncentrace 40 – 45
μg.m-3. Nejnižší hodnoty lze pak očekávat v blízkosti napojení Povltavské ulice na most
Barikádníků. V této oblasti se koncentrace pohybují na úrovni 28 – 35 μg.m-3.
V případě průměrných ročních koncentrací oxidu uhelnatého je možné nejvyšší hodnoty, nad
650 µg.m-3, očekávat podél Zenklovy ulice. Podél ulice V Holešovičkách a v blízkosti
Čuprovy ulice byly vypočteny koncentrace 600 – 630 μg.m-3. Podél Povltavské se
koncentrace pohybují v rozmezí od 580 do 600 µg.m-3. Imisní limit pro průměrné roční
koncentrace oxidu uhelnatého není stanoven.
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Z modelových výpočtů je také možné posoudit podíl jednotlivých typů zdrojů znečišťování na
celkové imisní zátěži v zájmovém území. Vzhledem k charakteru posuzovaných záměrů je v
následujícím textu vyhodnocen příspěvek dopravy na znečištění ovzduší:
•

V případě průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého byl nejvyšší příspěvek
z dopravních zdrojů vypočten v okolí křížení mostu Barikádníků s Povltavskou ulicí a
podél ulice V Holešovičkách. V této oblasti se podíl dopravy pohybuje v rozmezí od 20
do 25 μg.m-3. Se vzdáleností od ulice V Holešovičkách příspěvky z dopravy v území
pomalu klesají. Podél Povltavské ulice klesají příspěvky pod 10 µg.m-3. V prostoru
Zenklovy ulice se pohybují od 10 do 20 µg.m-3. Podél Čuprovy ulice až po náměstí Na
Balabence je možné očekávat příspěvek dopravy nejčastěji v rozmezí 12 – 17 μg.m-3.

•

Na imisní zátěži benzenem se dopravní zdroje podílejí nejvíce v okolí křižovatek podél
Povltavské a Čuprovy ulice, kde byly vypočteny příspěvky až do výše 1,4 μg.m-3. Podél
Zenklovy ulice byly vypočteny příspěvky do 1,2 µg.m-3, podél Povltavské v rozmezí od
0,5 do 0,9 µg.m-3. V okolí Čuprovy ulice se příspěvek automobilové dopravy pohybuje
nejčastěji v intervalu 0,5 – 1 μg.m-3.

•

Na celkové imisní zátěži suspendovanými částicemi frakce PM10 se doprava podílí nejvíce
v oblasti mostu Barikádníků, kde byl vypočten příspěvek ve výši až 18 μg.m-3. Podél
Povltavské a Zenklovy ulice se příspěvky dopravy pohybují v intervalu od 5 do 15 μg.m-3.
V okolí Čuprovy ulice od křižovatky s Povltavskou ulicí po náměstí Na Balabence byl
vypočten příspěvek ve výši 6 – 12 μg.m-3.

•

Podíl automobilové dopravy na celkové imisní zátěži oxidem siřičitým je obecně nízký.
V okolí plánovaných silničních staveb v území lze očekávat nejvyšší příspěvek v blízkosti
mostu Barikádníků a podél ulice V Holešovičkách (0,25 – 0,35 μg.m-3) a také v okolí
křižovatky Čuprovy a Sokolovské ulice. Zde podíl automobilové dopravy činí nejvýše
0,30 μg.m-3. Podél Čuprovy ulice dosahují příspěvky z dopravy 0,1 až 0,15 μg.m-3, podél
Povltavské a Zenklovy ulice byly vypočteny v rozmezí od 0,1 do 0,2 µg.m-3.

•

Příspěvek dopravních zdrojů k průměrným ročním koncentracím oxidu uhelnatého je
nejvýznamnější v okolí křížení Čuprovy a Sokolovské ulice, kde dosahuje až 120 μg.m-3.
V blízkosti křižovatky Povltavská x Čuprova se příspěvky pohybují na úrovni 75 µg.m-3.
Podél Čuprovy se příspěvky z dopravy pohybují v rozmezí od 30 do 70 µg.m-3. Podél
Povltavské dosahují nejvýše 60 µg.m-3, podél Zenklovy ulice nejvíce 70 µg.m-3.

C.2.2 Voda
C.2.2.1 Povrchové vody
Vltava
Předmětné území se z širšího hydrografického hlediska nachází v povodí Vltavy (číslo
hydrologického pořadí 1-06-01-055), která je páteřní vodotečí celého území. Vltava je
významným vodním tokem ve smyslu vyhlášky č.267/2005 Sb. Plocha povodí Vltavy činí
26972 km2. V profilu Vltava nad Rokytou má dlouhodobý průměrný roční průtok 148 m3/s.
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Tabulka 29: M – denní průtoky (Qmd)
M (dny)
Qmd (m3/s)

30
336

90
181

180
103

210
87

270
61

330
38

355
27

364
21

Tabulka 30: N – leté průtoky (QN)
N (roky)
1
2
5
10
QN (m3/s) 780
1112
1619
2047
Poznámka: Profil Vltava nad Rokytou (ČHMÚ, 1994)

20
2510

50
3173

100
3722

Vltava má kanalizované koryto. Opevnění koryta je kamennou dlažbou ve svazích koryta.
Dno je bez opevnění. Koryto řeky zde vytváří levotočivý oblouk s rozšířením v pravém břehu
do systému dvou uměle upravených slepých ramen (Libeňský ostrov). Řeka je v daném úseku
splavná pro říční dopravu. Proto zde byly v minulosti na obou březích zřízeny přístavy pro
nákladní dopravu. Na libeňské straně byl přístav zrušen a v současnosti se připravuje
urbanistická změna jeho území pro jiné účely.
Rokytka
Nejbližší vodotečí je potok Rokytka (číslo hydrologického pořadí 1-12-01-34), která protéká
ve vzdálenosti cca 200 m jižním směrem od křižovatky U Kříže. Rokytka se vlévá přímo do
Vltavy. Území pro výstavbu Libeňské spojky zasahuje do povodí Rokytky v úseku ve kterém
předmětný tok nepatří mezi významné vodní toky ve smyslu vyhlášky č. 267/2005 Sb.
Rokytka je významným vodním tokem od konce vzdutí Kyjského rybníka po pramen.
Rokytka pramení v prostoru Říčanského lesa mezi obcemi Tehov a Tehovec. Rokytka protéká
východní až jihovýchodní částí území hlavního města Prahy, obvody Praha 9 a 10 a okresem
Praha –východ. Celková délka toku Rokytky činí 36,65 km, celková plocha jejího povodí činí
139,98 km2, její průměrný roční průtok je 0,39 m3/s, specifický odtok činí 2,791 l/s/km2.
Podle Generelu Rokytky (Hydroprojekt, 1979) lze uvažovat s následujícími průtoky
v Rokytce.
Tabulka 31: Průtoky překročené průměrně po dobu m-dní za rok v uvedených profilech (l.s-1)
60

90

M – denní průtoky (l/s)
120 150 180 210 240

270

300

330

355

364

Profil

M

30

2

QM

811

558

439

361

305

260

227

197

167

138

104

52

28

3

QM

807

547

432

353

299

253

223

196

169

137

103

56

28

Tabulka 32: Kulminační n-leté povodňové průtoky (v m3/s)
N – leté povodňové průtoky (m3/s)
1
5
10
25
50
100
Profil N
10,4
19,3
25
30
38,6
52,2
2
QN
3
QN 9,2 16,1 22,1 27,6 34
46
Poznámky:
Profil 2 Rokytka cca 200 m nad křížením se Sokolovskou třídou
Profil 3 Rokytka výtok z Kyjského rybníka

Rokytka má kanalizované koryto. Opevnění koryta v zájmovém území je kamennou dlažbou
ve svazích koryta a dna. V korytě jsou sitovány pevné stupně pro snížení podélného sklonu
koryta. Rokytka na území Libně meandruje. Vodoteč není splavná pro vodní dopravu.
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Jakost vody v povrchových tocích
Hodnocení jakosti vody je prováděno podle normy ČSN 75 7221 Jakost vody – Klasifikace
jakosti povrchových vod. Norma byla zpřesněna na základě užívání v praxi a zároveň
harmonizována s klasifikací povrchových vod používaných v členských státech EU.
Povrchové vody se zařazují podle kvality do 5 tříd. Jakost vody se klasifikuje na základě
výsledků kontroly z delšího časového období. Hodnocené ukazatele jsou členěny do pěti
skupin (A - E).Ve skupině rozhoduje ukazatel s nejnepříznivější hodnotou klasifikace. O
celkové klasifikaci jakosti vody v toku rozhoduje pak nejhorší klasifikace ze skupin. Pro
účely uvedené klasifikace je používáno následující hodnocení:
I
II
III
IV
V

neznečištěná voda
mírně znečištěná voda
znečištěná voda
silně znečištěná voda
velmi silně znečištěná voda

Výsledná třída toku je určená podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých
vybraných ukazatelů.
Naměřené hodnoty jednotlivých ukazatelů vody byly zjištěny na http://envis.praha-mesto.cz.
Tabulka 33: Jakost vody ve vodoteči Rokytka
Profil
Vybrané ukazatele
CHSK-Cr
BSK 5
Pc
N - NO3
N - NH4
Výsledná třída toku

1
třída
IV
V
V
IV
V
V

2
třída
IV
IV
IV
II
V
V

3
třída
IV
IV
IV
II
IV
IV

Vysvětlivky k měrným profilům:
1
před Kyjským rybníkem (u ulice Broumarská)
2
pod Kyjským rybníkem (u Hořejšího rybníka)
3
ústí do Vltavy (Libeň)
Poznámka:

hodnocení jakosti povrchových vod bylo provedeno z údajů let 2003 a 2004, pro profil 3 byl
hodnocen rok 2004.

Tabulka 34: Jakost vody ve Vltavě
Profil
Vybrané ukazatele
CHSK-Cr
BSK 5
Pc
N - NO3
N - NH4
Výsledná třída toku

1
třída
II
II
III
II
I
III

2
třída
III
III
III
II
II
III
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Vysvětlivky k měrným profilům:
1 profil Vltava – Podolí
2 profil Vltava – Libčice

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kvalita vody v nejbližších sledovaných vodních tocích je
ve sledovaných měrných profilech řazena do tříd III (Vltava) a IV až V (Rokytka).
Na zhoršenou jakost vody ve sledovaných povrchových vodotečích má vliv několik
skutečností. Jedná se o znečištění z odlehčovacích komor jednotné kanalizace, znečištění
přicházející do toku z výustí oddílné dešťové kanalizace, svou významnou roli sehrává také
znečištění z černých zaústění žump a septiků pomocí trativodů přímo do toku. Poslední
jmenovaný faktor zejména v případě Rokytky se významným způsobem podílí na bezdeštné
jakosti vody v toku (z hlediska amonných iontů a rozpuštěného fosforu).
Zájmové území se nenachází v povodí žádného vodárenského toku ani neprotíná žádný
povrchový vodní zdroj vody s vyhlášeným pásmem hygienické ochrany. V zájmové oblasti se
nenalézá chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) nebo lázeňské území.
Zátopová území
Komunikace Libeňské spojky se nenachází v bezprostřední blízkosti vodních toků ani v jejich
zátopovém území. Nejbližšími vodními toky je tok Rokytky a řeka Vltava.
Hladina vody v řece Vltavě dosahuje při 100-leté povodni úrovně 188,3 m.n.m. (Bpv)
u Negrelliho viaduktu. V případě 500-leté povodně dosahuje voda v řece úrovně 189,2 m.n.m.
(Bpv) v tomtéž místě. Nejnižší místo stavby je na počátku trasy u křižovatky U Kříže – cca
190 m.n.m. Řeka Vltava sice neprotéká v bezprostřední blízkosti, avšak propisuje se
zátopovým územím shodným s říčkou Rokytka.
Rokytka se přibližuje pouze k napojovacím rampám Libeňské spojky na Městský okruh
v křižovatce U Kříže. Do prostoru těchto ramp však vzhledem k výškovému reliéfu území
nezasahovala ani hladina z povodně z roku 2002.

C.2.2.2 Podzemní vody
Podzemní voda v ordovických horninách
V ordovických horninách podzemní voda nevytváří zpravidla souvislý horizont. Obyčejně
sleduje pukliny a tektonické linie. Relativně nejpropustnější je svrchní rozvolněná zóna, hustě
rozpukaná a obvykle postižená i mrazovým zvětráním. V této zóně bývá také podzemní voda
nejčastěji zastižena. Směrem do hloubky pak propustnost rychle slábne.
V ordovických horninách je velmi malá vydatnost podzemní vody. Lze ji očekávat v rozmezí
0,003 až 0,08 l/s. Přirozených pramenů je obecně málo. V zájmovém území není
v ordovických horninách evidován žádný pramen.
Z hlediska chemismu se v zájmovém území vyskytují typické vody ordovických hornin, tzn.
vody sírano-vápenaté a sírano-hořečnaté. Zdrojem vysokého obsahu síranů v podzemní vodě
je pyrit, který je v ordovických horninách volně roztroušen. Při zvětrávání, tzn. oxidaci pyritu,
vzniká kyselina sírová, která reaguje s ostatními produkty zvětrávání na sírany. Při těchto
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reakcích jsou ovlivňovány i ostatní agresivní složky (pH, agres. CO2, přechodná tvrdost, Mg).
Obsah pyritu v ordovických horninách je proto hlavním primárním činitelem vysoké
agresivity podzemní vody. Všechna ordovická souvrství neobsahují stejné množství pyritu, a
proto se i jejich podzemní voda liší koncentrací síranů a dalších agresivních složek.
Všeobecně platí zásada, že písčitější horniny obsahují vody méně agresivní a jílovité více.
Tabulka 35: Přehled agresivních složek v podzemní vodě ordovických hornin
Souvrství
Letenské
Libeňské břidlice
Řevnické
křemence
Dobrotivské

pH
Průměr Max.agr.
7,0
5,7
5,8
4,0
5,9
3,1
6,4

5,5

CO2 agres. (mg/l)
Průměr Max.agr.
7,7
38
43,8
130
46,9
128
37,2

112

SO4 (mg/l)
Průměr Max.agr.
403,9
904
277,3
740
606,4
694
623,8

1.298

Přech.tvrdost (oN)
Průměr Max.agr.
14,6
1,5
5,8
0,3
7,6
6,5
10,2

1,7

Přes tyto rozdíly je třeba zdůraznit, že podzemní voda ve všech ordovických souvrstvích
zájmového území je vysoce agresivní z hlediska všech agresivních složek.
Podzemní voda v terasových sedimentech
Sedimenty terasových stupňů Rokytky a Střížkovského potoka jsou pro vodu většinou dobře
propustné a při relativně nepropustném podloží ordovických břidlic se v nich při bázi vytváří
souvislý horizont podzemní vody. Vydatnost podzemní vody v terasách je závislá na rozsahu
infiltrační oblasti, na propustnosti náplavů a na morfologii podloží. Ustálená vydatnost činí
desetiny l/s.
Podzemní voda terasových stupňů nevytváří podle svého chemického složení samostatnou
skupinu podzemních vod, ale svým složením odpovídá podzemním vodám ordoviku. Je proto
agresivní, i když poněkud méně než v ordovických horninách.
Podzemní voda v holocenních náplavech
Holocenní náplavy potoků mají souvislý horizont podzemní vody, který souvisí s hladinou ve
vodoteči. Vzhledem k vysokému obsahu jemných částic, jsou holocenní náplavy málo
propustné, a proto i vydatnost podzemní vody v nich je poměrně nízká. Lze očekávat řádovou
vydatnost v desetinách l/s.
Chemický složením budou tyto vody odpovídat podzemním vodám ordoviku. Vyskytují se
zde kyselé vody s vysokým obsahem agresivního CO2 a SO4.
Tabulka 36: Přehled agresivních složek v podzemní vodě ve fluviálních náplavech
Sedimenty
Holocenní
náplavy
Terasové
sedimenty

pH
Průměr Max.agr.
7,1
6,5
7,1

6,4

CO2 agres. (mg/l)
Průměr Max.agr.
3,7
53,0
3,3

21,3

91

SO4 (mg/l)
Průměr Max.agr.
506,7
1.394
270,8

466

Přech.tvrdost (oN)
Průměr Max.agr.
19,3
2,6
15,4

3,6
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Podzemní voda v navážkách
Oblast recentních navážek je na podzemní vodu poměrně bohatá. Navážky jsou velmi často
dobře propustné a infiltrují srážkovou vodu. Podzemními inženýrskými sítěmi je voda často
drénována do nižších partií profilu. Při bázi navážek se vytváří souvislý obzor podzemní vody
s proměnlivou vydatností a chemismem.
Kvalita podzemních vod je z hlediska limitů pro pitnou vodu většinou nevyhovující.
Hladina podzemní vody v zájmové oblasti je variabilní a lze ji očekávat v hloubkách
v rozmezí cca 3 m až 10 m pod terénem, v prostoru Rokytky okolo 2 m pod terénem. Hloubka
výskytu není stálá a může kolísat v průběhu let vlivem klimatických vlivů nebo stavebních
zásahů. Očekávaná hloubka podzemní vody v trase Libeňské spojky je uvedena v následující
tabulce.
Tabulka 37: Očekávaná hladina podzemní vody v trase Libeňské spojky
Prostor
Vychovatelna
Bulovka – Na korábě
Zenklova – Vosmíkových
U Kříže

m pod terénem
4–6
2–4
6–8
6-8

Nadmořská výška (m n.m.)
235
230
215
195

Směr proudění podzemní vody má lokální charakter a většinou kopíruje morfologii terénu.
Generelně podzemní voda proudí směrem k JJZ k Rokytce. Severovýchodně od navrhované
trasy Libeňské spojky však proudí spíše východním směrem k fosilnímu korytu
Střížkovského potoka, v prostoru Bulovky pak jihozápadním směrem k bezejmenné fosilní
vodoteči. Hlavním zdrojem dotace kolektoru podzemní vody mělkého oběhu je infiltrace
atmosférických srážek.

C.2.2.3 Vodní zdroje
Podle základní vodohospodářské mapy (mapový list 12-24 Praha) se v zájmovém území
nevyskytuje žádné prameniště nebo využívané zdroje podzemních vod. Nejbližším takovým
zdrojem je hydrogeologický objekt jihovýchodně od křižovatky U Kříže pod ulicí Prosecká,
který potenciálně využívá podzemní vodu zřejmě z holocenních náplavů Střížkovského
potoka. Archivní údaj k uvedenému hydrogeologickému objektu však nebyl identifikován.
Kvalita podzemních a povrchových vod v zájmové oblasti nevyhovuje normám pro pitnou
vodu. Hlavními zdroji pitné vody v Praze jsou v současnosti vodárna Želivka, vodárna v
Káraném a jako rezervní zdroj vodárna Podolí. K jednotlivým subjektům je pitná voda
přiváděna pomocí veřejné vodovodní sítě, která je spolu s úpravnami vody ve správě akciové
společnosti Pražská vodohospodářská společnost.
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C.2.3 Půda
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby horninového podloží.
C.2.3.1 Půdní typy
Podle taxonomického klasifikačního systému půd se v zájmovém území nachází půdní typ
kambizem modální na zvětralinách břidlic.
Kambizem modální na zvětralinách břidlic
Hlavním půdotvorným procesem je intenzivní vnitropůdní zvětrávání, přičemž se uvolňuje
hydratací Fe2O3, který zbarvuje půdu hnědě. Obecně se jedná o náš nejrozšířenější půdní typ,
který se vyskytuje od nejnižších poloh k pahorkatinám. Vrchní horizont je mocný 0 – 25 cm,
hnědošedý, slabě drobtové struktury, jílovitohlinitý s ojedinělými úlomky jílovité břidlice.
Pod ním leží horizont větrání, který je mocný 25 cm – cca 50 cm, žlutošedý, jílovitohlinitý až
hlinitojílovitý, bezstrukturní s příměsí skeletu, slabě štěrkovitý – rozvětralá jílová břidlice.
Přechodný horizont je světle šedý, hlinitojílovitý, bezstrukturní slabě štěrkovitý – rozvětralá
jílová břidlice. Posledním horizontem je rozvětralá jílová břidlice, slabě vápnitá, skeletovitá.
Kambizem trpí občasným zamokřením v důsledku málo propustných poloh. Obecně se jedná
o těžko zemědělsky zpracovatelnou půdu.

C.2.3.2 Bonitované půdně ekologické jednotky
Systém bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) kategorizuje a hodnotí
zemědělské území z hlediska půdoznaleckého, agro-ekologického, produkčního a
ekonomického. Soustava bonitovaných půdně-ekologických jednotek (BPEJ) je zpracována
pro zemědělskou půdu jako celek, bez rozlišení jejího využívání podle kultur.
Každá konkrétní BPEJ je vyčleněna na základě vyhodnocení charakteristik klimatu,
klasifikačního zařazení půdy, charakteristických půdotvorných substrátů a jejich skupin,
zrnitostního složení půdy, vodního režimu půdy, skeletovitosti půdy a hloubky půdního
profilu, svažitosti území a jeho expozice ke světovým stranám.
Při vyčleňování BPEJ se vychází za zásady, že všechny výše uvedené i další složky prostředí
jsou rovnocenné a mají stejný vliv na zařazení areálu do bonitačního systému. Konkrétní
vlastnosti určitého areálu BPEJ jsou v bonitačních mapách i datové bázi vyjádřeny
pětimístným kódem.
1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu
2. a 3. číslice vyjadřuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (HPJ) dané
klasifikačním zařazením půdy (jejím typem, subtypem atd.), jejím zrnitostním
složením, chemickými a fyzikálními vlastnostmi, vodním režimem a případně dalšími
ekologickými faktory
4. číslice stanovuje kombinaci svažitosti areálu a expozice ke světovým stranám
5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky a skeletovitosti půdních profilů
Ve sledovaném území se nacházejí následující BPEJ: 22614, 24167 a 22644.
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C.2.3.3 Třídy ochrany
Kvalitu půdy podle příslušnosti k BPEJ lze vyjádřit zařazením do tříd ochrany zemědělské
půdy podle „Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního
prostředí České republiky ze dne 1. 10. 1996 č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze
zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.“
Tříd ochrany je celkem 5 a jsou odstupňovány od nejhodnotnějších půd s nejvyšším stupněm
ochrany I - po půdy nejméně kvalitní s nejnižším stupněm ochrany V:
I.třída – bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně
v plochách rovinných nebo jen mírně sklonitých, které je možno odejmout ze zemědělského
půdního fondu pouze výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické
stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.
II. třída – zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů
nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o
půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
III. třída – půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a
středním stupněm ochrany, které je možno územním plánováním využít pro eventuelní
výstavbu.
IV. třída – půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných
klimatických regionů, jen s omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.
V. třída – zbývající BPEJ, které představují zejména půdy s nízkou produkční schopností
včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně
nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U
těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy o nižším
stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných územích dalších
zájmů ochrany životního prostředí.
Tabulka 38: Zařazení BPEJ v navrhované trase LS do tříd ochrany zemědělské půdy
BPEJ
22614
24167
22644

Třída ochrany
IV
V
V

Z výše uvedeného zařazení do BPEJ a tříd ochrany vyplývá, že dotčený zemědělský půdní
fond představuje půda s podprůměrnou až nízkou produkční schopností, velmi často se
svažitostí vyšší než 12%. Ani jeden z dotčených pozemků nemá proto potenciál
k intenzivnímu zemědělskému obhospodařování.
Rozsah záboru zemědělské půdy je vyčíslen v kapitole B.II.1. Předběžný odhad rozsahu
trvalého záboru ZPF je cca 447 m2. Předběžný odhad dočasného záboru ZPF činí cca 2387
m2.
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu orgán ochramy ZPF, který zároveň
stanovuje podmínky zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, schválí plán rekultivace,
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popřípadě stanoví zvláštní režim jeho provádění a vymezí, zda a v jaké výši budou
předepsány odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

C.2.3.4 Pozemky určené k plnění funkce lesa
V zájmovém území pro výstavbu Libeňské spojky se nenachází PUPLF s lesními porosty.
Podle údajů z katastru nemovitostí jsou dotčené pozemky PUPLF tvořeny zastavěnými
plochami a nádvořími. V reálném stavu se jedná o zbořeniště starých budov.

C.2.3.5 Eroze
S ohledem na charakter zájmového území se neprojevuje žádná výrazná vodní nebo větrná
eroze. Dotčené území je stabilizováno vegetací, zpevněnými plochami a zástavbou.
Plánovanou výstavbou nedojde ke zhoršení erozních poměrů, pokud bude povrch terénu po
skončení výstavby opět ozeleněn výsadbou nízké i vzrostlé zeleně. K určitému odnosu
půdních částic může dojít v průběhu výstavby, kdy půdní povrch bude obnažen v důsledku
zemních prací.

C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.2.4.1 Horninové prostředí
Z geologického hlediska je skalní podklad zájmové oblasti tvořen horninami ordoviku, které
jsou tvořeny zejména souvrstvím letenským, dále pak souvrstvím dobrotivským a libeňským.
Libeňské souvrství je v zájmovém území tvořeno facií libeňských břidlic a řevnických
křemenců.
Letenské souvrství je charakteristické nepravidelným střídáním deskovitých až tence
lavicovitých prachovců, drob, polymiktních pískovců až křemenců s polohami prachových a
písčitých břidlic, místy se slabšími vložkami jílovitých břidlic. Časté střídání petrografických
vrstev má flyšový charakter a ukazuje na sedimentaci v mělkém příbřežním moři. Toto
souvrství je lokálně nejmocnější a dosahuje mocnosti až 650 m. Větrají do hlinitopísčitých
zemin s proměnlivým obsahem ostrohranných úlomků křemenců.
Dobrotivské břidlice jsou tmavě šedé až černé, jílovité, se slabou siltovou příměsí, často hojně
slídnaté. Obsah organického uhlíku v nich překračuje 1% a je nejvyšší ze všech ordovických
souvrství. Břidlice obsahují drobné písčité konkrece s pevným karbonátovým tmelem.
Libeňské břidlice jsou petrograficky shodné s dobrotivskými, jsou stejnorodé, bez vložek,
tence vrstevnaté, ve větších hloubkách se vrstevnatost stává méně zřetelnou. Jílovité břidlice
obecně nejsou příliš odolné vůči zvětrávání a erozi. Tvoří proto nejčastěji podloží snížených
částí území nebo vystupují na mírných svazích. Eluvia mají charakter jílovitých hlín a jílů
s proměnlivým obsahem úlomků a střípků silně zvětralé horniny.
Řevnické křemence tvoří bělavé a nažloutlé křemence a křemité pískovce s podřízenými
proplástky světle až tmavě šedých jílovitých a písčitých břidlic, obvykle hrubě slídnatých.
Mocnější polohy břidlic chybějí. Křemence jsou tlustě deskovité až lavicovité, ve vrstvách
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nejčastěji 10-50 cm mocných, ojediněle přes 2 m. Facie řevnických křemenců je omezena
ostrými přechody do podloží i nadloží. Křemence jsou odolné proti větrání, a proto se
uplatňují morfologicky. V zájmovém území tvoří úzký pruh přes Bulovku a Vychovatelnu na
Čertův vršek.
Horniny pokryvných útvarů jsou tvořeny holocenními náplavy, terasovými sedimenty potoků,
deluviálními sedimenty, eolickými sedimenty a navážkami.
Holocenní náplavy jsou nejmladší fluviální sedimenty, které vyplňují koryto Rokytky a jejích
drobnějších přítoků. Tvoří je velmi různorodé sedimenty od písčitých hlín až po písčité
štěrky, převládají hlinité písky. Zeminy o různé zrnitosti se střídají v nepravidelných
polohách, přitom při bázi převládají obvykle sedimenty hrubší, v případě Rokytky až
zahliněné písčité štěrky. Mocnost holocenních náplavů je u Rokytky většinou 6 až 9 m, u
ostatních potoků 4 až 7 m. Holocenní náplavy jsou velmi často zakryty navážkami.
Terasové sedimenty v oblasti jsou tvořeny pleistocenními sedimenty Rokytky a Střížkovského
potoka. Převažují jemné až středně zrnité písky s polohami písčitých hlín, při bázi až
s písčitými štěrky. Střížkovský potok zanechal terasu podél ulice Vosmíkových, meandr u
Pekařky a tersu mezi ulicemi Srbova a jižní části Zenklovy, kde se napojil na Rokytku.
Mocnost terasových sedimentů lze odhadnout na 2 až 6 m, terasy Rokytky až na 10 m.
Deluviální sedimenty jsou rozložené polohy hornin skalního podloží, které byly přemístěny
svahovými soliflukčními pohyby. Na paleozoických jílovitých břidlicích se tvoří jílovité hlíny
s proměnlivým množstvím drobných navětralých úlomků a střípků břidlic. Na paleozoických
břidlicích s pískovci a siltovci vznikají jílovitopísčité hlíny s úlomky rozpadlých pískovců a
siltovců. Mocnost deluviálních sedimentů lze odhadnout na 4 až 6 m.
Eolické sedimenty jsou zastoupeny převážně sprašemi. Naváté písky tvoří jen místy polohy ve
spraších. Spraš je světle hnědá siltová zemina, pro kterou je charakteristický vysoký obsah
CaCO3 a výrazná struktura s vertikální odlučností. Spraše na svazích jsou hrubší a s větším
podílem drobných úlomků okolních hornin (Bulovka, Davídkova ulice, aj.). Kromě čistých
spraší se zde místy střídají polohy eolických sedimentů s polohami svahových hlín (Na
sypkém). Mocnost tohoto pokryvu je do 4 m, v závějích až 6 m.
Povrch zájmového území tvoří navážky. S výskytem navážek většinou do 2m je třeba počítat
všude v zastavěných částech území. Materiál navážek je velmi různorodý. Jedná se o stavební
a městský odpad, popel, škváru, zeminy ze stavebních výkopů, příměsi organického odpadu,
apod. Navážkami se často upravovaly terénní deprese, např. hliniště (např. pod Bulovkou), a
zejména terénní úpravy niv potoků (Rokytka, Střížkovský potok). Významnými jsou násypy
komunikačních těles.
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C.2.4.2 Seismicita
Zájmová oblast se nachází v seismicky stabilní oblasti se seismicitou menší než 6o M.C.S.
(stupnice Mercalli-Cancani-Sieberg) stejně jako většina území ČR. Výstavbou komunikace se
nepředpokládá narušení seismických ani dalších geofyzikálních charakteristik území.

C.2.4.3 Přírodní zdroje
V posuzovaném území se v podstatě nenacházejí žádné přírodní zdroje. Podle údajů České
geologické služby – Geofond se v zájmovém území nenacházejí výhradní ani nevýhradní
ložiska nerostných surovin, dobývací prostory (těžené, netěžené), chráněná ložisková území
ani prognózní ložiska. Nejbližším takovým územím je chráněné ložiskové území a netěžený
dobývací prostor (dřívější povrchová těžba) cihlářské suroviny (Jan Fiala – cihelna
Štěrboholy), který leží jihovýchodně od trasy ve Štěrboholích.
V zájmovém území se nenacházejí zdroje pitné vody pro hromadné zásobování, léčivé ani
jiné přírodní zdroje.

C.2.4.4 Poddolovaná a sesuvná území
Podle údajů ČGS – Geofond se v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí nenalézají
poddolovaná ani sesuvná území. Nejbližším poddolovaným územím je plošně poddolovaná
plocha (staré důlní dílo) cca 700 m východně od zájmového území.

C.2.5 Fauna, flóra
Na urbanizované prostředí velkoměst jsme obvykle zvyklí pohlížet jako na protiklad toho, co
si představujeme pod pojmem „příroda“. Nicméně i v něm přetrvávají části přírodních
systémů, poskytujících životní prostor řadě rostlin a živočichů. Na různé složky přírodního
prostředí působí velkoměsto velmi specifickým způsobem.
Horninový substrát a půdy zakrývá zástavba včetně povrchu komunikací, což zcela mění
vzdušný i vodní režim půd a podmiňuje rychlý povrchový odtok srážkových vod. Rozsáhlé
plochy jsou tvořeny navážkami, reliéf terénu je obvykle upraven terasováním, zářezy a náspy
komunikací, místy je zcela změněn navršenými deponiemi všeho druhu. Vodní toky jsou
tvrdě opevněny kamennými (betonovými) regulacemi, nezřídka jsou i zatrubněny a svedeny
do kanalizace. Vysoká zástavba usměrňuje vzdušné proudění. Teplotu a vlhkost ovlivňují
holé plochy zdiva a komunikací, vzduch je znečištěn exhalacemi a prachem. Městské klima se
v řadě ukazatelů odlišuje od klimatu okolní krajiny tak výrazně, že mnoho autorů mluví o
„velkoměstské poušti“. Všechny tyto změny mají hluboký dopad na přírodu, neboť vytvářejí
nové prostředí, které na jedné straně vyhovuje jen zlomku původních druhů, na druhé straně
pak poskytuje vhodné podmínky celé řadě nových přistěhovalců. Vznikají tak zcela specifické
městské a příměstské ekosystémy a pokud se v rámci velkoměsta zachovají enklávy
bezprostředně neporušené přírody, jsou rovněž postiženy působením uvedeného městského
mikroklimatu, různorodými imisemi a činností člověka.
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Praha náleží mezi ty metropole, které byly založeny na území s velice pestrou a bohatou
přírodou, což platí pro živé i neživé složky. Fenomény neživé přírody, jako výchozy hornin,
půdy, vodní toky a zčásti tvary georeliéfu, jsou sice na velkých plochách zakryty zástavbou
nebo zastřeny úpravami terénu, místy však těžba stavebních surovin nebo budování
komunikací vytvořily nové umělé odkryvy a mnohde tak odhalily řadu významných
geologických profilů – mezi ně můžeme počítat především stratotypové a opěrné geologické
profily ve starším paleozoiku, jako je stratotyp stupně přídolí v lomu Požáry nebo stratotyp
stupně zlíchov v defilé Barrandovských skal a mnoho dalších, dnes většinou chráněných
odkryvů.
Při posuzování možného vlivu stavby na živočišné a rostlinné druhy, které se v území
vyskytují, je třeba vzít v úvahu všechny tyto uvedené skutečnosti a dále i to, že dotčené
plochy jsou převážně dlouhodobě urbanizované (souvislá městská zástavba z konce 19. a
první poloviny 20. století). Výskyt kriticky ohrožených, resp. ohrožených druhů je obvykle
vázán na specifický biotop, který je nezbytný pro jeho prosperitu. V posuzovaném území jsou
takové biotopy, na nichž byla cenná společenstva a druhy zjištěny, zpravidla vyhlášena jako
území zvláště chráněná. Jde především o druhy teplomilných nebo stepních společenstev
rostlin a živočichů (především bezobratlých) vázané na skalní výchozy, chudé písečné půdy a
k jihu exponované svahy, často se zbytky někdejších sadů nebo vinic. Přes tuto zákonnou
ochranu a skutečnost, že území je z hlediska druhové ochrany velmi dobře zmapované, nelze
vyloučit, že bude v některé z dotčených lokalit zjištěn aktuální výskyt kriticky ohroženého
nebo ohroženého druhu (např. malé kolonie netopýrů v demolovaných objektech). V takovém
případě je třeba konzultovat tuto skutečnost s odborným pracovištěm (např. Správou ochrany
přírody), popřípadě za jím určených podmínek provést záchranný transfer (dočasný nebo
trvalý) tam, kde je to účelné.
V zastavěném území včetně zahrad, parků a vnitrobloků se vyskytuje široké spektrum
běžných druhů živočichů a rostlin, z nichž některé jsou výrazně synantropní (drobní hlodavci
a hmyzožravci např. myš, rejsek, ježek), a poměrně velké množství druhů hmyzu (motýlů,
brouků i blanokřídlých). Mezi rostlinnými společenstvy převažují na udržovaných plochách
druhově chudé pravidelně kosené trávníky se skupinovou výsadbou dřevin parkového
charakteru ( i nepůvodních, např. nově vysazení mladí jedinci jinanu dvoulaločného Ginkgo
biloba v parčíku pod Vychovatelnou), na nevyužívaných plochách lze sledovat postupující
sekundární sukcesi, především rozšiřující se náletové křoviny (bez černý i červený, slivoň
trnka, nepůvodní pajasan žlaznatý) a skupiny stromů, často pozůstatky někdejších sadů a
zahrad (zvláště lípy, slivoně a jírovce). Činností v posuzovaném území rovněž nebude přímo
zasažen žádný strom, vyhlášený jako památný, je však vhodné při realizaci stavby na místě
posoudit kvalitu vzrostlých stromů a možnost jejich zachování např. vhodnou ochranou před
poškozením stavebními stroji apod.

C.2.5.1 Flóra
Díky členitému georeliéfu se v Praze zachovaly poměrně četné okrsky nevhodné k zástavbě i
k jinému využití člověkem. Ty jsou sice v různém stupni postiženy vlivem sousední zástavby,
dopravních sítí nebo činnosti průmyslových podniků, nicméně dodnes představují cenné
ukázky toho, jak asi dříve vypadala příroda na území hlavního města. Tak zde nalezneme
lokality s cennými společenstvy skalních stepí (Vyšehradská skála, Jabloňka), ukázky
vegetace perialpinského rázu (např. lomová stěna Branické skály) nebo xerotermní flóru na
skalách podél Vltavy. Zbytky přirozených společenstev najdeme i v některých parcích, např.
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hájovou vegetaci na Petříně. V okrajových částech Prahy se dodnes zachovaly některé objekty
opravdu vysoké přírodní hodnoty, jako jsou skalní stepi v Podhoří, komplex biocenóz
Tichého údolí a Sedleckých skal, dále v Radotínském a Prokopském údolí, Divoké Šárce se
soutěskou Džbán a na jižním okraji Prahy na Šancích nebo v Chuchelském háji s originální
lokalitou kosatce bezlistého českého na diabasové stěně pod kostelíkem.
Z přirozených formací pražského prostoru nejvíce utrpěly lesy, které překážely zástavbě i
hospodářským aktivitám a jejichž málo početné zbytky byly dále narušeny lesní pastvou,
hrabáním steliva a těžbou dřeva. Ještě koncem 19. století bylo okolí Prahy téměř úplně
odlesněné. Nápravou měla být výsadba zeleného pásu kolem Prahy, která však byla – ve
shodě s tehdy nedostatečnými znalostmi přírodních poměrů a ekologických zákonitostí –
provedena z nevhodných dřevin, zejména akátu, borovice černé, dubu červeného a smrku.
Tato nevhodná druhová skladba spolu s výběrem lokalit vedla k praktické likvidaci
charakteristických xerotermních rostlinných formací a vytvoření náhradních porostů sporné
estetické i hospodářské kvality.
Celá pražská příroda se neustále mění s postupujícím rozvojem velkoměsta. Ustalo využívání
mnoha ploch, které byly dříve sečeny nebo spásány a současně prudce vzrost dopad imisí.
Výsledkem je zarůstání těchto ploch dřevinami, často cizorodými nebo invazivními (pajasan
žlaznatý, kustovnice cizí apod.), eutrofizace stanovišť a šíření vysoké bylinné vegetace
ruderálního charakteru. Specifickým způsobem se změnila druhová skladba pražských
plevelů, jako příklad se obvykle uvádí úplné vymizení dříve hojného rohohlavce rovnorohého
(Ceratocephala testiculata). V důsledku specifického využívání území jsou ovšem v Praze
vesměs vyloučeny vlivy intenzivního zemědělského hospodaření, především použití hnojiv a
biocidů a hromadění jejich zbytků v půdě. Je zřejmé, že pro hodnocení přírodních objektů na
území velkoměsta je třeba uplatňovat poněkud jiná měřítka než ta, která obecně platí pro
volnou krajinu. Ochrany proto požívají i lokality, které by se ve volné krajině nejevily jako
cenné, ovšem i na území Prahy najdeme biotopy, které mohou svou kvalitou konkurovat
kterémukoliv ZCHÚ mimo velkoměsto. Např. přírodní rezervace Podhoří, která je
významnou geologickou rezervací, je současně i jednou z největších lokalit výskytu
ohroženého druhu třemdavy bílé (Dictamnus albus L.) v českých zemích.
Rostlinná společenstva v posuzovaném území jsou v podstatě určena jeho městským
charakterem a skutečností, že některé lokality nejsou využívány (zbořeniště, opuštěné zahrady
apod.). Charakterizují je na jedné straně parkové úpravy ploch, určených ke krátkodobému
odpočinku obyvatel lokality a malé plošky veřejných prostranství často s několika kvalitními
stromy a vysázenou mobilní zelení, na straně druhé neudržované vnitrobloky a okolí demolic,
případně opuštěné malé zbytky někdejších třeba částečně zastavěných a jinak přeměněných
zahrad. V prvním případě se často setkáváme s nepůvodními druhy, pěstovanými
„zátěžovými“ trávníky ( s vysokým podílem odolných travin) a začleněním zeleně do
obytného prostoru v okolí soukromých i veřejných budov. Ten druhý je charakterizován
ruderálními společenstvy s převahou kopřivy dvoudomé Urtica dioica L., pelyňku Artemisia
vulgaris, lopuchu Arctium sp. a pcháčů Cirsium sp., popř. včetně nepůvodních invazivních
druhů, jako je celík kanadský (Solidago canadensis) nebo kustovnice cizí (Lycium barbarum).
Šíření těchto jinak velmi agresivních druhů je však obvykle omezeno prostorem, v němž se
vyskytují – krajnice, okolí plotů, obnažené opuštěné výkopy, zbořeniště apod.
Ze vzácnějších druhů, popsaných výše a soustředěných převážně v lokalitách s některým
stupněm zákonné ochrany zájmů přírody, nelze vyloučit ojedinělý výskyt např. chrpy chlumní
Centaurea triumfetii, pryšce cypřišového Euphorbia cypparisias, různé druhy kakostů vč.
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vzácnějšího kakostu krvavého Geranium sanguineum nebo devětsil bílý i lékařský (Petasites
albus, P. hybridus).
Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na charakter území (činností člověka zcela pozměněný
prostor dlouhodobě budované městské čtvrti), které v počátcích své urbanizace bylo spíše
průmyslovou a zemědělskou periferií rozrůstající se Prahy, lze vyloučit, že území bude
stavbou přímo nebo nepřímo negativně ovlivněno. Činnosti navazující na stavbu nebo stavbou
umožněné (např. rekonstrukce domů i městské zeleně, vznik klidových zón apod.) povedou
patrně k podpoře městského, parkového charakteru zeleně s mozaikou zákonem chráněných
cennějších lokalit reprezentujících původní ekosystémy v území.

C.2.5.2 Fauna
K pravidelně se vyskytující charakteristice proměn přírodního prostředí velkoměsta náleží i
změny druhové skladby a početnosti populací mnoha živočišných druhů. Pro Prahu je typické
zvýšené množství druhů vodního ptactva, především různých kachen a lysek, početně vzrostla
např. populace labutě velké (Cygnus olor). Tyto změny jsou však kromě velkoměstského
prostředí podporovány i vodohospodářskými díly na Vltavě, jejíž hladina zůstává po většinu
roku volná. Řeka rovněž slouží jako významná cesta šíření dříve se nevyskytujících lužních
druhů měkkýšů. Ke specifickým lokalitám náležejí výškové stavby, osidlované nově netopýry
nebo dravci (poštolka, káně, ale i sokol stěhovavý), kteří zde nacházejí vhodnou potravní
nabídku, chráněné hnízdní podmínky a úkryty v nepřístupných částech budov.
V posuzovaném území není evidován výskyt žádného kriticky ohroženého nebo ohroženého
živočišného druhu. V širším okolí lokality je několik maloplošných zvláště chráněných
území, u nichž je předmětem ochrany m.j. i ochrana biotopu ohroženého druhu, zvláště
některých endemických brouků (převážně z čeledi nosatcovitých), motýla nesytky šťovíkové
(Synansphecia triannuliformis). V malých, lidskou činností vytvořených pískovcových
dutinách a hlubších převisech se vyskytují netopýři, především netopýr ušatý Plecotus auritus
a vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Protože však typickým znakem těchto
živočichů je těsná vazba na odpovídající stanoviště, lze ovlivnění jejich populací stavbou
prakticky vyloučit.
V případě běžně se vyskytujících živočišných druhů, z nichž některé jsou výrazně
synantropní, lze na ně vztáhnout (stejně jako na druhy rostlinné) pouze ustanovení §5 odst. 1
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde se
uvádí, že „Všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním,
sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo
k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovací schopnosti druhů, zániku populace druhů nebo
zničení ekosystému, jehož jsou součástí.“
Riziko poškození druhů tak, jak je uvedeno v citovaném paragrafu, je možné při standardních
postupech stavebních prací vyloučit. Lze předpokládat, že činnosti navazující na stavbu nebo
stavbou umožněné (např. rekonstrukce domů i městské zeleně, vznik klidových zón apod.)
povedou k podpoření městského, parkového charakteru zeleně s mozaikou zákonem
chráněných cennějších lokalit reprezentujících původní ekosystémy v území. Parková a
obecně městská zeleň vč. zahrad se zřejmě stane refugiem živočišných druhů, jejichž
stanoviště by byla stavbou poškozena. Vzhledem k předpokládanému zklidnění území po
dokončení Libeňské spojky bude možné pokládat tato refugia za dostatečně stabilní a
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vyhovující i plošně. Při plánování rekonstrukce městské zeleně by bylo patrně vhodné tuto
funkci zohlednit a plochy parků doplnit nebo přizpůsobit tak, aby jednotlivé celky zůstávaly
v kontaktu.

C.2.6 Ekosystémy
V celé trase Libeňské spojky se nevyskytují žádné lokality s přírodními nebo přírodě blízkými
ekosystémy. Vždy se jedná o biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se
sekundárními antropogenními společenstvy. Posuzované území bylo v minulosti nejprve
samostatnou osadou, která až do poloviny 19. století měnila původní krajinu se stepními,
hájovými a dalšími teplomilnými společenstvy na krajinu zemědělsky využívanou, především
pro sady a vinice. Z této doby lze najít právě stopy těchto zemědělských aktivit, staré ovocné
stromy (někdy již téměř zapomenutých odrůd) a v terénu patrné terasy někdejších vinic.
Nicméně i tento příměstský nebo venkovský charakter krajiny se od poloviny 19. století
začíná měnit, území se stává nejprve typickým předměstím, v němž se začíná soustřeďovat
průmysl a výstavba, později je prakticky zcela urbanizováno. Výjimkou jsou pouze
nepřístupné skalnaté svahy naprosto nevhodné pro jakýkoliv druh výstavby, soukromé
zahrady a konečně i území chráněná zákonem. Ta vznikají v lokalitě zhruba od 70. let 20.
století, první přírodní park však byl na ochranu dochovaného rázu krajiny zřízen až v roce
1999 (PP Drahaň – Trója).
V zájmovém území se s ohledem na tento historický vývoj nacházejí převážně urbánní
ekosystémy v nichž lze rozlišit následující biotopy:
•

Plochy nepokryté vegetací - silnice, hřiště, manipulační plochy. Do této kategorie jsou
řazeny širší (čtyřproudé a širší) komunikace bez zeleného dělícího pruhu, užší
komunikace většinou nejsou v mapovém materiálu respektovány. Široké komunikace se
zeleným dělícím pruhem jsou vedeny v kategorii 2. Dále jsou v této kategorii sportovní
hřiště se škvárovým, pískovým, betonovým, asfaltovým povrchem, manipulační plochy
vně objektů - dočasné skladové plochy s různým charakterem povrchu bez vegetace.

•

Izolované stavby, objekty ap. obklopené souvislou vegetací. Jde o objekty průmyslových
podniků, skladové prostory, čistírny odpadních vod, parkoviště mimo zástavbu, stavební
dvory, široké komunikace se zeleným dělícím pruhem. Charakteristická pro tuto kategorii
je přítomnost rozptýlené dřevinné a bylinné, většinou neudržované vegetace převážně
ruderálního charakteru.

•

Parkové výsadby - intenzívně obhospodařované kompaktní výsadby okrasných dřevin v
kombinaci s pravidelně kosenými kulturními trávníky. Do kategorie parkových výsadeb
jsou řazeny městské parky a doplňková okrasná zeleň podél komunikací.

•

Zahrady – v kategorii jsou obsaženy zástavby s rodinnými domky a vilami, většina
hřbitovů a zahrádkářské kolonie. Typická pro tuto kategorii je vysoká účast funkční
zeleně antropického charakteru. Z kategorie nejsou zvlášť vyčleňovány malé parkové
plochy, kulturní trávníky, malá hřiště, ostrůvky druhotné dřevinné zeleně, pokud jsou
všechny tyto vegetační typy uzavřeny v souvislé jednotce zahrad.

•

Kulturní trávníky - několikrát v sezóně sečené trávníky v husté zástavbě, s hojnou účastí
dvouděložných rostlin, bez významné účasti vysázených stromů či křovin. Kategorie
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zahrnuje převážně výplňovou zeleň v souvislé starší zástavbě a pokrývá rovněž menší
plochy v blízkosti komunikací.
•

Ruderální společenstva převážně dvouletých bylin na osluněných přirozených i
antropogenních stanovištích na skeletovitých půdách (svazu Dauco-Melilotion Görs
1966). Jde o typické společenstvo moderních sídlišť na plochách později neupravených po
skončení výstavby. Porosty tohoto typu doprovázejí stavby komunikací. Fyziognomii
porostů určují převážně dvouleté a víceleté byliny, jako mrkev obecná, komonice bílá,
komonice lékařská, jetelovec plazivý, jetelovec švédský, tolice dětelová, lipnice
smáčknutá atd. Z dalších druhů se v porostech lokálně uplatňuje například komonice
lékařská. Porosty nastupují v sukcesi po porostech svazu Sisymbrion officinalis a
přetrvávají na stanovišti dva až pět let, kdy jsou nahrazeny dalšími syntaxony v sukcesní
řadě.

•

Stepní a teplomilná společenstva se v širším kontextu posuzovaného území vyskytují
pouze v rámci maloplošných ZCHÚ

•

Skládky a navážky živé. Kategorie v sobě zahrnuje objekty skládek a navážek nepokryté
souvisle ruderální vegetací a aktuálně dosud nerekultivované

V současné době jsou všechny ekosystémy, které jsou v posuzovaném území nebo v kontaktu
s ním, silně zatěžovány stresovými faktory souvisejícími s provozem na Zenklově ulici. Lze
je ve všech případech označit za ekosystémy tvořené druhotnými společenstvy, v některých
případech jde o ekosystémy velmi nestabilní.
S ohledem na předpokládaný zklidňující efekt posuzované stavby lze očekávat, že umělý,
v tomto případě parkový či sadový, charakter dotčených ekosystémů se ještě prohloubí.
Současně by se však mohla (s úbytkem antropogenní zátěže, především menšího množství
vnášených cizorodých látek a prachových částic) zvýšit jak krajinářská hodnota, tak
biologická rozmanitost a stabilita těchto zcela umělých městských ekosystémů. V podobných
lokalitách však vždy bude převažovat hodnota krajinářská, estetická a rekreační nad
přírodovědnou.

C.2.7 Krajina
Geomorfologie
Dle geomorfologického členění ČR náleží zájmové území do Brdské oblasti, celku Pražská
plošina, okrsku Zdibská tabule, která spadá do podcelku Kladenská tabule.
Nadmořská výška zájmového území v trase předmětné stavby Libeňské spojky je variabilní.
Je dána pevností hornin skalního podloží, resp. jejich odolnosti proti denudaci, exogenními
vlivy a v neposlední řadě antropogenní činností v oblasti. Územím s nejvyšší nadmořskou
výškou je oblast Vychovatelny (cca 242 m n.m.), územím s nejnižší nadmořskou výškou je
oblast U Kříže (cca 190 m n.m.). V celé trase Libeňské spojky se tedy jedná o výškový rozdíl
cca 52 m.
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Předmětné území stavby Libeňské spojky bylo dlouhodobě formováno lidskou činností a jeho
původní krajinný ráz byl již v minulosti zcela změněn. Následující tabulka udává stav
povrchu krajiny v katastrálním území Libně.
Tabulka 39: Stav povrchu krajiny (IMIP, 1995)
Katastrální území / stav
povrchu krajiny
Libeň

Přírodní (%)

Přeměněný (%)

Odpřírodněný (%)

6,9

33,84

48,83

Zájmové území lze tedy považovat za výrazně urbanizovanou městskou krajinu, obsahující
sídelní zástavbu včetně obchodu a služeb se značným podílem infrastrukturních prvků. Velmi
silně zde převažuje odpřírodněný a přeměněný stav povrchu krajiny. Předmětná stavba
Libeňské spojky bude, podobně jako stavby obdobného typu, do území integrována a nebude
v tomto smyslu znamenat významný zásah do krajiny.
Urbanistický popis území
V severní části oblasti (nám. Na stráži, Bulovka) dominuje dopravní uzel mimoúrovňové
křižovatky Vychovatelna s rampami a nájezdy na Proseckou radiálu. Urbanistická struktura je
postižené asanacemi (blok Davídkova – Na Vartě – Na Stráži) nebo se zde mísí zbytky
původní starší liniové struktury s novější blokovou zástavbou (blok Chlumčanského – Na
Korábě – Zenklova – Bulovka). Mezi ul. Zenklovou a Vosmíkových je rozsáhlý volný
prostor, vzniklý po asanaci zástavby při Zenklově ulici, kde se protíná severojižní trasa
(Zenklova – Vosmíkových) s východozápadní trasou (Bulovka – Na stráži – Střížkovská –
Davídkova) a prostor je historicky jedním z uzlových bodů struktury Horní Libně. Významný
je rovněž napojením na areál nemocnice Na Bulovce a vztahem ve směru na Kobylisy a
Severní Město.
Ve střední části oblasti se mísí starší zástavba v nižší výškové hladině (2 – 3 podlaží) zejména
při Zenklově, částečně při ul. Braunerově a Na sypkém či V zahradách. Ostatní zástavba je
vesměs novější ve výškové hladině 4 – 6 podlaží v uzavřené nebo polozavřené blokové
struktuře. Bloková zástavba není většinou celistvá, je zde řada volných parcel, průmyslových
a skladových areálů provizorních staveb nebo proluk, vzniklých částečně historickým
vývojem urbanizace, částečně po asanaci v nedávném období.
Jižní část oblasti kolem ul. Prosecké a křižovatky U Kříže je snad nejvíce poznamenaná
v minulosti probíhající přípravou dopravní trasy Libeňské spojky. Blok mezi ul Proseckou a
Srbovou byl kromě několika objektů asanován, částečně zbořen je i blok mezi Proseckou a ul.
Pod Labuťkou, podobně jako zástavba jižně od Prosecké mezi napojením Městský okruh
(Čuprova) a Zenklovou. Torzo zůstalo i ze zástavby severně od Srbovy ulice, kde je navíc
řada ploch vzniklých historicky jako různé dvory a průmyslové areály. Poměrně ucelená a
stabilizovaná je struktura jižní části Horní Libně v oblasti mezi ul. Primátorskou, Konšelskou,
Braunerovou a Kandertovou.
Z kulturně-historického hlediska lze dnes považovat za hodnotu charakteristickou periferní
strukturu, dochovanou v poměrně rozsáhlých fragmentech zejména podél Zenklovy ulice a
tvořící specifický kolorit a genius locci. Rovněž novější bloková struktura má svůj osobitý
charakter a potenciál poměrně kvalitního polyfunkčního obytného a smíšeného území.
Urbanistickým problémem a úkolem je především doplnění a regenerace dochované struktury
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v odpovídajícím měřítku a prostorových vztazích a dostavba zejména v severovýchodním
sektoru při ul. Fr. Kadlece.
Podrobnější popis funkčního využití území a jeho vývoje je popsán také v části C.3. Vzhled a
vývoj krajiny je dokumentován ve fotografické dokumentaci, která je uvedena v příloze H.6.
Krajinný ráz
Krajina je část zemského povrchu s charakteristickým reliéfem, tvořená souborem funkčně
propojených ekosystémů a civilizačními prvky (§ 3 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny).
Podle § 12 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, je krajinný
ráz definován jako přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti. Je
chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu,
zejména povolování a umísťování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na
zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant
krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Celkově je možno shrnout, že v krajinném
rázu se promítne krajina, její přírodní bohatství, její obyvatelstvo, hmotný majetek a kulturní
památky.
Z textu zákona je možno odvodit, že krajinný ráz není všude stejně výrazný, neopakovatelný,
jedinečný a cenný. Krajinu, ve které jsou přítomny mimořádné a jedinečné hodnoty přírodní,
kulturní nebo estetické, je třeba chránit s větší přísností, než krajinu, ve které jsou tyto
hodnoty přítomny sporadicky nebo v ní přítomny nejsou vůbec.
Hodnocení krajinného rázu vychází ze základní typologie krajiny (Míchala, 1997), která
definuje tři účelové typy s devíti podtypy uvedené v následující tabulce.
Tabulka 40: Základní typologie krajiny
Typ krajiny
A
krajina zcela
přeměněná
člověkem

Charakteristika
Podtyp
Charakteristika
Asnížené hodnoty, devastovaná území, krajinný ráz
krajina
silně
pozměněna
zasluhující ochranu neexistuje
civilizačními
zásahy,
dominantní až výlučný podíl
Ao
základní typ, nové počiny v krajině nejsou z hlediska
sídelních, industriálních nebo
krajinného rázu omezovány
agroindustr. prvků, cca 30 %
A+
zvýšené hodnoty, ochrana dochovaných fragmentů,
území ČR
především v oblasti památkové péče
B
Bsnížené hodnoty, ochrana zbytků krajinného rázu
krajina s vyrovnaným vztahem
krajina
v typických nebo jedinečných oblastech
mezi přírodou a člověkem
intermediální („harmonická“),
masový
Bo
základní typ,
výskyt přírodních i agrárních
prvků, plošně omezený výskyt
sídel a ojedinělý výskyt
B+
zvýšené hodnoty, dochovaný krajinný ráz se škálou
industriálních prvků, cca 60 %
výrazných prvků, preventivní plošná ochran (Přír.
rozlohy ČR
park)
C
Csnížené hodnoty, priorita renaturalizace vegetačního
krajina
s dominantním
krajina
krytu (např. po imisních kalamitách)
výskytem přírodních prvků
relativně
s nevýraznými
civilizačními
Co
základní typ
přírodní
zásahy, minimum sídelních a
absence industriálních prvků,
cca 10 % rozlohy ČR
C+
zvýšené hodnoty, výjimečně dochovaný krajinný ráz,
zasluhující prioritní ochranu (NP, CHKO)
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Vzniká tak celkem 9 typů krajiny. Zájmové území lze zařadit do kategorie A0 až A+.
Předmětné území pro stavbu Libeňské spojky je charakteristické velmi silným narušením
přírodního charakteru krajiny.

C.2.8 Obyvatelstvo
Navrhovaná stavba Libeňské spojky v území Městské části Praha 8. Podle údajů z roku 2006
žilo v MČ Praha 8 celkem 99 840 obyvatel. Počet obyvatel v okolí dotčeného území byl
zjištěn z počtu trvale hlášených obyvatel v jednotlivých urbanistických obvodech (zdroj:
www.premis.cz/atlaszp). V dotčeném území se nacházejí urbanistické obvody Nad Rokoskou,
Na Stráži a Horní Libeň – Na Báni.
Tabulka 41: Počet obyvatel v jednotlivých sčítacích obvodech
Městská část

Katastrální území

Praha 8

Libeň

Sčítací obvod
Nad Rokoskou
Na Stráži
Horní Libeň – Na Báni

Počet obyvatel
2858
3265
2348

Většinu území tvoří starší zástavba v níž převládá obyvatelstvo vyššího věku.
Tabulka 42: Ukazatelé věkové struktury v letech 2001 a 2005
Rok
2001
2005

Věková struktura v %
0 - 14
12,0
11,7

15 - 64
72,8
73,1

Průměrný
věk
65 +
15,1
15,3

41,9
42,6

Údaje o celkovém počtu obyvatel v jednotlivých domech zájmového území byly poskytnuty
odborem informatiky MHMP (stav k 31.12.2007). Z hlediska celkového počtu obyvatel
dotčených stavbou byla hodnocena expozice cca 85 000 obyvatel v okolí dotčeného území.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze H.5 (Hodnocení zdravotních rizik) a v kapitole C.1.6.

C.2.9 Kulturní památky a hmotný majetek
Obecně lze území charakterizovat jako vysoce kulturní území, které bylo kontinuálně
osídlováno od mladší doby kamenné až po současnost.
Zájmové území neleží v památkové zóně vyhlášené vyhláškou HMP č.10/1993 Sb., o
prohlášení části území hl.m.Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.
Zájmové území se nenalézá v Pražské památkové rezervaci, nachází se však v jejím
ochranném pásmu. V trase Libeňské spojky se nenacházejí kulturní památky. Pražská
památková rezervace nebude realizací stavby dotčena.
Plánovaná trasa MO neprochází žádným známým archeologickým nalezištěm. Archeologické
nálezy však nelze vyloučit v žádném místě trasy.
Území dotčené stavbou Libeňské spojky je tedy třeba považovat ve smyslu ustanovení § 22
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, za území
s archeologickými nálezy. Vzhledem k potenciálnímu výskytu archeologických nálezů
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v blízkém okolí plánované komunikace bude nutno, aby před zahájením stavebních prací
umožnil stavebník Archeologickému ústavu AV ČR nebo oprávněné organizaci provést na
dotčeném území v předstihu záchranný archeologický výzkum.
V blízkosti plánované trasy se nacházejí následující kulturní památky:
•
•

Vychovatelna, nebarokní stavba v areálu nemocnice Na Bulovce
Bývalá císařská pec v ulici Pod Labuťkou II č.4

Další významné objekty v blízkosti plánované trasy, které nejsou prohlášeny kulturními
památkami jsou:
•
•

Usměrňovací stanice v ulici V Holešovičkách
Dům v Braunerově ulici č. 5

Bližší popis území z hlediska historického, kulturního a archeologického je uvedeno
v kapitole C.1.5.
V zájmovém území se nachází hmotný majetek charakteru nemovitostí. Jedná se o činžovní
domy, rodinné vilky, obchodní a skladovací objekty, zahradní domky, garáže, apod. Do
hmotného majetku náleží také inženýrské sítě, místní komunikace a dopravní infrastruktura
všeobecně, apod. Podrobná pasportizace potenciálně dotčeného nemovitého majetku bude
provedena v dalších stupních projektové dokumentace. Vliv na hmotný majetek je orientačně
popsán v kapitole D.1.9.

C.2.10 Hlukové poměry
Hlukové poměry byly posouzeny v širším kontextu staveb Libeňské spojky, MO a navazujících
komunikací. Rozsah posuzovaného území je zřejmý z kapitoly B.III.4.1 a hlukové studie
(příloha H.3).
Zátěž území negativními vlivy na zde existující životní prostředí odpovídá v základních
ukazatelích zátěži jiných částí centrální Prahy. V současné době se jedná o území dopravně
přetížené s nedokončeným dopravním silničním systémem mezi křižovatkami Na Kříži a
Balabenka. Výrazným zdrojem hluku v posuzovaném území je kromě automobilové dopravy
kolejová doprava, a to tramvajová MHD na ulicích Zenklova, Sokolovská, Na Žertvách a
Českomoravská a železniční doprava na trati Praha Holešovice – Praha Libeň / Hlavní nádraží a
Praha Vysočany - Praha Libeň / Hlavní nádraží. Tramvaje jsou dominantním zdrojem hluku
v ulicích s oboustrannou zástavbou, většinou se jedná o činžovní domy z první poloviny
minulého století o 4 až 6 podlažích.
Pro doložení současného stavu ve sledované lokalitě byly převzaty výsledky měření
publikované ve dříve zpracovaných hlukových studiích. Krátkodobé měření v délce 60 min.
byla uskutečněna v době denní v pracovní den v ulici Na Rokytce před čp. 1027, v ulici Pod
Labuťkou u čp. 949 (prázdný objekt) a v ulici Kandertova u podchodu pod tratí ČD a ulicí
Vltavskou. 24 hodinové měření bylo provedeno v ulici Pod Labuťkou čp. 1611. Tento objekt
je situován výrazně nad všemi komunikacemi v okolí a na úrovni mostního objektu ČD.
Měření byla uskutečněna v chráněném venkovním prostoru staveb ve výšce 3,5 m nad
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přilehlým terénem. Dále byly k dispozici výsledky měření (HS hl. m. Prahy) v ulici
V Holešovičkách, č. 25, kde bylo provedeno měření v chráněném venkovním a v chráněném
vnitřním prostoru stavby. Zjištěné hodnoty v chráněném venkovním prostory výrazně
překračují hygienické limity. Na všech měřících místech je dominantní hluk z dopravy a to
automobilové a kolejové (vlaky + tramvaje).
Tabulka 43: Výsledky měření
Měřící místo
NA ROKYTCE čp. 1027
POD LABUŤKOU čp. 1611

Doba měření (T)
60 min
60 min

POD LABUŤKOU čp. 270

24 hod

KANDERTOVA u podchodu

60 min

NA JABLONCE č. 22 (nad ul. V Holešovičkách)

24 hod

V HOLEŠOVIČKÁCH č. 25

24 hod

LAeq,T (dB)
60,6
66,3
Den : 67,4
Noc: 58,6
70,3
Den : 54,3
Noc: 50,7
Den : 75,5
Noc: 71,2

Z výsledků výpočtů a měření vyplývá, že posuzované území je v současné době zatížené
hlukem vyšším než jsou hygienické limity. V daném území je přiznána korekce na starou
zátěž a tedy hygienický limit v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném
venkovním prostoru je:
noc: LA, eq,T = 60 dB
• Pro hluk z dopravy
den: LA, eq,T = 70 dB
• Pro hluk ze železnice
den: LA, eq,T = 70 dB
noc: LA, eq,T = 65 dB
Stanovená rozšířená nejistota UAB měření hluku v mimopracovním prostředí: UAB = ± 2,0 dB
V následující tabulce je u každé ulice uvedena pouze budova, u které v dané ulici byla
vypočtena nejvyšší hodnota ekviv. hladiny akustického tlaku LAeq (dB) a zároveň v noční době
překračuje hodnotu 60 dB.
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Tabulka 44: Vypočtené ekviv. hladiny akustického tlaku LAeq (dB) pro rok 2005, kde ekviv.
hladina akustického tlaku v noční době překračuje hodnotu 60 dB (maximální hodnota
vypočtená na celé fasádě budovy)
Ulice
ČERVENÁ BÁŇ
ZENKLOVA
NA SYPKÉM
NA ÚBOČÍ
V HOLEŠOVIČKÁCH
V PODVRŠÍ
VE VRCHU
VOSMÍKOVÝCH
NA TRUHLÁŘCE
SRBOVA
STUPŇOVÁ
VALČÍKOVA
HEJTMÁNKOVA
HOROVO NÁM.
KUBIŠOVA
NAD ROKOSKOU
OKROUHLICKÁ
POD NÁMĚSTÍM
POD VLACHOVKOU
S. K. NEUMANNA
SOKOLOVSKÁ
STEJSKALOVA
BRAUNEROVA
KANDERTOVA
NA STÍRCE
POD HLINIŠTĚM
PODLIPNÉHO
PROSECKÁ
HEYDUKOVA
KE STÍRCE
KLAPKOVA
NA KORÁBĚ
NOVÁKOVÝCH
PRIMÁTORSKÁ
SKLONĚNÁ
SPOJOVACÍ
U BALABENKY
VACÍNOVA
VYSOČANSKÉ NÁM.
ČESKOMORAVSKÁ
DRAHOBEJLOVA
KOVÁŘSKÁ
KOŽELUŽSKÁ
KREJČÍHO
LIHOVARSKÁ
NA DĚDINCE

Číslo
1 / 356
99 / 332
1 / 925
1 / 1398
37 / 1108
2 / 1361
12 / 42
2 / 925
1 / 1443
1 / 360
8 / 1489
8 / 1146
3 / 828
4 / 1420
44 / 1107
47 / 847
1 / 131
2 / 139
20 / 787
35 / 1901
170 / 1290
1 / 12
2 / 481
21 / 829
1 / 531
1 / 192
21 / 481
1 / 460
2 / 374
45 / 127
6 / 127
6 / 633
39 / 883
51 / 1830
20 / 306
13 / 189
4 / 508
1 / 780
2 / 205
9 / 809
2 / 1308
21 / 748
11 / 433
3 / 43
16 / 899
9 / 817

Rok 2005
Noční doba LAeq (dB)
Denní doba LAeq (dB)
80
72
80
72
79
71
77
71
77
71
77
71
79
71
79
71
76
70
78
70
77
70
76
70
77
69
76
69
76
69
76
69
77
69
76
69
76
69
76
69
75
69
77
69
76
68
76
68
76
68
76
68
76
68
76
68
74
67
73
67
73
67
75
67
72
67
75
67
74
67
74
67
72
67
74
67
75
67
73
66
73
66
73
66
72
66
73
66
74
66
74
66
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Ulice
NA STRÁŽI
NA ŽERTVÁCH
NÁM. NA STRÁŽI
NOVOVYSOČANSKÁ
PALMOVKA
POD ČERTOVOU SKAL
TURNOVSKÁ
U POŠTY
DAVÍDKOVA
KURTA KONRÁDA
NA KOŠINCE
NA ROZCESTÍ
NÁM. NA BALABENCE
POD KOTLASKOU
SVĚTOVA
U SVOBODÁRNY
U SYNAGOGY
ČIHÁKOVA
ČUPROVA
NA HRÁZI
NA VARTĚ
NAD KOŠINKOU
NÁM. DR. V. HOLÉHO
OCELÁŘSKÁ
STŘÍŽKOVSKÁ
U KLOUBOVÝCH DOMŮ
V ZAHRADÁCH
KLIHAŘSKÁ
POD LABUŤKOU
POD STÍRKOU
PROKOPKA
TROJSKÁ
FRANTIŠKA KADLECE
GABČÍKOVA
NA ROZCESTÍ
VOCTÁŘOVA
VOJENOVA
ZVONAŘOVSKÁ
ELSNICOVO NÁM.
CHOCHOLOUŠKOVA
KOVANECKÁ
NAD KOLČAVKOU

Dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Číslo
2 / 1006
30 / 876
3 / 544
21 / 214
2 / 551
2 / 824
7 / 379
8 / 1097
21 / 1179
24 / 342
2 / 2198
14 / 1297
9 / 1205
1 / 559
1 / 523
9 / 1070
1 / 286
16 / 973
14 / 1431
1 / 121
9 / 1506
9 / 1569
17 / 1059
2 / 213
8 / 1506
3 / 505
28 / 1686
10 / 72
19 / 785
3 / 1800
1 / 218
14 / 79
2 / 1007
21 / 1236
2 / 1161
10 / 418
3 / 418
1 / 690
6 / 41
10 / 41
2 / 2104
4 / 778

Rok 2005
Noční doba LAeq (dB)
Denní doba LAeq (dB)
73
66
72
66
73
66
74
66
74
66
74
66
74
66
74
66
72
65
73
65
72
65
73
65
73
65
74
65
71
65
73
65
71
65
71
64
71
64
70
64
71
64
72
64
70
64
72
64
71
64
72
64
72
64
71
63
71
63
71
63
71
63
67
63
67
62
69
62
70
62
70
62
70
62
72
62
68
61
68
61
69
61
69
61

Lze konstatovat, že současná hluková situace v posuzovaném území je zvláště na některých
místech velmi nepříznivá. Překročení nočního limitu se započtením korekce na starou zátěž o
5 a více decibelů je již obecně považováno za zdravotní riziko, přičemž z předchozí tabulky je
zřejmé, že taková místa nejsou v dané lokalitě ojedinělá.
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Je třeba zdůraznit, že navrhované úseky městského okruhu a Libeňské spojky nemohou tuto
situaci zásadně změnit k lepšímu. Situaci emisí hluku z dopravy v Praze bude třeba řešit
postupně a komplexně, s využitím všech nástrojů snížení hluku ze silniční, tramvajové a
železniční dopravy, kterými jsou hlavně regulace dopravy, snížení rychlostí, tiché povrchy
vozovek a tratí, protihlukové clony a valy a vedení komunikací v tunelech. Regulace dopravy
všech vozidel nebo pouze některých kategorií bude zásadní, protože ostatní jmenované
možnosti bez regulace nemohou přinést v celoměstském měřítku významné snížení hluku.
Existující hluková zátěž na síti stávajících komunikací v zájmovém území je podrobněji
uvedena ve hlukové studii (příloha H.3 dokumentace).

C.3 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Dosavadní využívání území a priority jeho trvale udržitelného užívání
Trasa navržené stavby Libeňské spojky prochází intravilánem města v Městské části Praha 8,
katastrální území Libeň.
Oblast Horní Libně je ve struktuře města jednou z prvních historických rozvojových oblastí,
rozvíjející se jako charakteristické předměstí a později samostatné město v období od 2.
poloviny 19. století, později doplňované a přestavované.
Významným prvkem pro utváření urbanistické struktury byla poměrně výrazná terénní
morfologie, která v minulosti formovala vedení dopravních tras a následně i prostorovou
strukturu Horní Libně. Hlavní urbanizační osy jsou položeny v obloukovitě stoupajícím
terénu od údolí Rokytky po severní straně návrší Bílé Skály a Bulovky do prostoru na
Vychovatelně. Odtud vybíhají příčná údolí ve směru Prosecké a Střížkovské ulice, mezi nimiž
se prudce zvedá svah tzv. Pražského zlomu, doprovázený četnými výchozy pískovcových
skalních útvarů pod Prosekem a Střížkovem. Výrazné terénní rozdíly jsou i v jižní části
oblasti, kde Rokytka protíná úzkou průrvu mezi návrším Hájku a vrchem mezi Proseckou ul.
a tratí.
Urbanizační osy sledují v podstatě historické trasy cest, vycházejících z bývalé libeňské návsi
jednak severovýchodním směrem, kam vedla od Maninského brodu, překračujícího Vltavu
jižně od Libně stará cesta přes Prosek na Starou Boleslav (dnešní Prosecká ulice) a dále trasa
severním směrem na Kobylisy, Chabry a Mělník ve dvou větvích – starší v trase ulice
Primátorské a patrně novější s menším stoupáním obloukem ul. Zenklovy. Kolem těchto tras
vznikala postupně nejprve starší liniová struktura zástavby, později se rozvíjela struktura
podélných bloků, sledujících konfiguraci terénu.
Řada parcel zůstala využita jako charakteristické periferní průmyslové a skladové areály,
místy jako zahrady a fragmenty původní vesnické a příměstské krajiny. V souvislosti se
stavební uzávěrou a v 80. letech probíhající přípravou asanace historické zástavby Horní
Libně, pojímané podobně jako např. Žižkov, Břevnov a Vysočany jako území pro totální
přestavbu, byla řada staveb asanována, nebo podlehla zanedbané údržbě. Urbanistická
struktura Horní Libně proto působí neuspořádaným dojmem s mnohými provizorními a
degradujícími prvky.
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Prostorové, urbanistické a dopravní vazby se odvíjejí zejména ve směrech původních
komunikačních os, tj. ve směru S–J mezi historickým jádrem Libně (oblast kolem Libeňského
zámečku) a severní terasou v oblasti Vychovatelny, Kobylis, Střížkova a Proseka a ve směru
Z–V v jižní části s vazbou na Holešovice a Tróju na jedné, Střížkov - Kobylisy a Severní
město na druhé straně. Dalším vztahem je vazba na oblast Na Slovance a Ďáblického sídliště
prostřednictvím trasy Davídkovy ulice.
Z hlediska dopravních vazeb je Horní Libeň v podstatě spojnicí mezi dvěma významnými
radiálními trasami – Proseckou radiálou na severu a trasou ul. Sokolovské, resp. části
Městského okruhu na jihu. Dopravní průtah historickou urbanistickou strukturou je již po léta
hlavním problémem území a degraduje zejména obytné prostředí v jinak potenciálně velmi
atraktivní poloze. Ke zhoršení urbanistických podmínek bezesporu přispěla i mnohaletá
stavební uzávěra a částečná asanace, související právě s přípravou Libeňské spojky
v minulých desetiletích.
Následující tabulka udává procentuální funkční využití předmětného katastrálního území
Libně, kterým je návrh trasy Libeňské spojky veden.
Tabulka 45: Druh pozemků v katastrálním území Libně dle katastru nemovitostí, podíl v %
(IMIP, 2002)
Katastrální území /
druh pozemku
Libeň

Zastavěná půda
%
18

Lesní půda
%
4

Zemědělská půda Vodní plochy Ostatní plochy
%
%
%
13
5
61

Priority využívání zájmového území určuje územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy,
stanovený vyhláškou hl.m. Prahy č.32/1999 Sb. (ÚPn). Trasa Libeňské spojky prochází
zastavěným územím, které je v současnosti i ve výhledu dle Územního plánu hl.m.Prahy
využíváno zejména k funkci obytné a smíšené. Jedná se především o území čistě obytné (OC),
všeobecně obytné (OV), smíšené městského typu (SVM) a smíšené obchodu a služeb (SVO).
V okolí se nacházejí také plochy veřejného vybavení, zejména zdravotnictví a sociální péče
(VVZ), doplňkově také parky a parkově upravené plochy (PP) a izolační zeleň (IZ).
Obytná území
Zájmové území má převážně obytný charakter. Převažuje především stará zástavba tvořená
dvou až šestipatrovými činžovními domy a vilami. Podél Zenklovy ulice převažují přízemní
až dvoupatrové objekty.
Služby, obchod
Služby a obchod jsou v zájmovém území zastoupeny především drobnými obchody v přízemí
domků a činžovních domů, zejména podél Zenklovy ulice. Velká centra pro služby a obchod
nejsou zastoupena.
V zájmovém území se nenalézají funkční plochy pro průmyslovou ani zemědělskou výrobu,
ani pro rekreační využití. Nejbližšími plochami pro krátkodobou rekreaci jsou je park
vymezený zhruba ulicemi Konšelská – Primátorská – Kandertova ve vzdálenosti cca 100 m
jihozápadním směrem a zahrádkářská kolonie vymezená ulicemi Krejčího – Kandertova ve
vzdálenosti cca 200 m, do kterého je od severu vklíněno sportoviště.
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Celkové zhodnocení kvality životního prostředí
Kvalita životního prostředí v zájmové oblasti je popsána v jednotlivých podkapitolách
kapitoly C.1 (Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dočeného území) a
kapitoly C.2 (Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území).
Celková kvalita životního prostředí odpovídá výrazně urbanizované městské krajině zcela
přeměněné člověkem s převahou obytných ploch a ploch obchodu a služeb. Významná je
poměrně hustá síť infrastrukturních prvků. Celkově se nejedná o území výrazného
historického, kulturního nebo archeologického významu.
Přírodní nebo přírodě blízký charakter území má v průměru cca 6,9 % zájmového území,
přeměněný stav (tzn. přechodný typ mezi přírodním a odpřírodněným stavem krajiny) má
v průměru cca 33,8 % území, odpřírodněný charakter má cca 48,8 % území.
Kvalita jednotlivých složek životního prostředí je různá, u většiny složek převažuje spíše
podprůměrné hodnocení.
V celé trase Libeňské spojky se nevyskytují žádné původní přírodní lokality. Celé území se
skládá z výrazně urbanizovaných ploch a zastavěných částí. Rostlinná společenstva
v posuzovaném území jsou v podstatě určena jeho městským charakterem a skutečností, že
některé lokality nejsou využívány (zbořeniště, opuštěné zahrady apod.). Charakterizují je na
jedné straně parkové úpravy ploch, určených ke krátkodobému odpočinku obyvatel lokality a
malé plošky veřejných prostranství často s několika kvalitními stromy a vysázenou mobilní
zelení, na straně druhé neudržované vnitrobloky a okolí demolic, případně opuštěné malé
zbytky někdejších třeba částečně zastavěných a jinak přeměněných zahrad.Vždy se jedná o
biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se sekundárními antropogenními
společenstvy. Nebyl zde prokázán výskyt zvláště druhů chráněných rostlin.
Z hlediska fauny se zájmovém území jedná o živočišná společenstva, která jsou
ekologickými vazbami spjata s výše popsanými výrazně antropogenně ovlivněnými biotopy
rostlinstva. Z velké většiny převládají druhy běžně se vyskytující s velkým podílem
synantropních druhů a jejich společenstev. Celkově se jedná o mírně podprůměrné prostředí.
V posuzovaném území není evidován výskyt žádného kriticky ohroženého nebo ohroženého
živočišného druhu.
V zájmovém území se nenachází zvláště chráněná území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,
lokality soustavy Natura 2000, přírodní parky, významné krajinné prvky ani funkční ÚSES.
Posuzované území se nachází v ochranném pásmu NRBk 2001 Údolí Vltavy.
Horninové prostředí představují zcela běžné horniny pražského ordoviku a kvarterního
pokryvu bez potenciálu pro výskyt přírodních zdrojů. V zájmovém území se nenacházejí
evidované staré ekologické zátěže.
Zemědělský půdní fond je v předmětném území tvořen převážně zahradami, jeho bonita je
obecně nízká a nemá potenciál pro zemědělské obhospodařování. Lesní porosty se
v zájmovém území nenacházejí.
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Zájmovým územím ani v jeho okolí neprotékají významné vodní toky. Nejbližším takovým
tokem je Vltava. Předmětná oblast se nenachází v záplavovém území. Podzemní vody svojí
kvalitou odpovídají pražskému ordoviku. V zájmovém území se nenachází vodní zdroje.
Z hlediska kvality prostředí pro obyvatele žijící v zájmovém území lze konstatovat, že území
je již v současnosti silně ovlivňováno dopravou na síti místních komunikací, která výhledově
roste. Významné je také ovlivění imisní situace stacionárními zdroji znečištění ovzduší
pražské aglomerace.
Nejvýznamnější znečišťující látkou pro danou oblast je oxid dusičitý (vzhledem k emisím
z dopravy) a suspendované částice. Z hlediska suspendovaných částic se jedná o více imisně
zatíženou lokalitu s tím, že pozadí těchto látek je v jednotlivých částech území proměnlivé.
Z hlediska oxidu dusičitého lze lokalitu v současnosti hodnotit jako středně zatíženou lokalitu.
Pro ostatní znečišťující látky lze konstatovat, že se sledované území nachází v relativně
přijatelné imisní situaci.
Z hlediska kvality prostředí pro obyvatele žijící v zájmovém území lze na základě výsledků
imisních měření předpokládat, že toto území je v současné době podobně jako v jiných
frekventovaných částech Prahy zatíženo relativně vysokou úrovní znečištění ovzduší, která
představuje významné zdravotní riziko s nepříznivými dopady zejména na respirační
nemocnost citlivých skupin obyvatel. Ze zdravotního hlediska jsou nejzávažnější složkou
znečištění ovzduší suspendované částice PM10, které mají prokázaný vztah i k úmrtnosti
predisponovaných skupin populace a uhlovodíky s předpokládaným karcinogenním účinkem.
Rozptylová studie hodnotí předpokládanou imisní situaci zájmového území v roce 2015. Stav
znečištění ovzduší při zachování současného systému dopravy (nulová varianta rozptylové
studie) představuje při kvantitativním hodnocení na základě současných poznatků zvýšení
rizika předčasné úmrtnosti dospělé populace a chronické respirační nemocnosti u dětí žijících
v zájmovém území v okolí plánovaných staveb, pokrytém rozsahem imisních map rozptylové
studie, cca o 8 - 9 % proti teoretickému stavu při zcela čistém ovzduší. Z hlediska současných
imisních limitů se jedná o zatížení, které ještě nepřekračuje hranici únosnosti.
Území pro výstavbu Libeňské spojky je zatíženo vysokými imisemi hluku ze silniční
dopravy. Důvodem je skutečnost, že současné dopravní trasy zde dosud hrají i roli Libeňské
spojky, čemuž však neodpovídá vedení komunikací v těsné blízkosti obytné zástavby.
Nejhorší hluková situace je v posuzované oblasti v ulicích Davídkova, Prosecká, Sřížkovská,
Pod Stírkou, V Holešovičkách, Vosmíkových, Zenklova a v některých navazujících ulicích.
Celkově lze stávající hlukovou zátěž označit za nadlimitní a zatěžující území nad míru
únosného zatížení.
Z výsledků hlukové studie pro rok 2005 vyplývá, že zájmové území okolí trasy plánovaných
dopravních staveb je v současné době exponováno vysoké úrovni hluku z dopravy, který je u
významného počtu obyvatel příčinou obtěžování, zhoršené verbální komunikace a
nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky. Obtěžování hlukem
různé úrovně lze předpokládat cca u 42 % osob z hodnoceného souboru exponovaných
obyvatel. Subjektivní rušení spánku různé úrovně pociťuje 22 % obyvatel. Z hlediska přímého
zdravotního rizika je zde v důsledku dlouhodobé hlukové expozice pravděpodobné významné
riziko zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění. V roce 2015 se při nulové
variantě, tedy bez realizace plánovaných dopravních staveb, tato současná nepříznivá situace
podstatněji nezmění.
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ČÁST D - KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU
NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
a hodnocení jejich velikosti a významnosti
Cílem této kapitoly je popis základních vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.
Tyto jednotlivé vlivy lze ale třídit a klasifikovat podle různých hledisek, jejichž význam se
mění u konkrétních situací a jednotlivá hlediska se mohou vzájemně kombinovat.
Následující tabulka udává 5-ti člennou stupnici pro hodnocení staveb a činností. Jedná se o
stupnici převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení).
Tabulka 46: 5ti-členná semikvantitativní stupnice hodnocení velikosti a významnosti staveb a
činností
Výskyt
škodlivin
1
2

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

Finanční
náklady

likvidace objektu,
extrémní
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
nadprůměrné
funkce je vážně
ohrožena

3

na hranici
limitu
(80-120%)

4

pod limitem
(40-80%)

5

hluboko pod bez reálného vlivu
limitem
(nulový vliv)
<50% limitu

průměrný může
vést k ohrožení
funkce

průměrné

nepřijatelné
vysoké

průměrné

částečný,
podprůměrné
neohrožuje funkci
nulové

nízké
žádné

Důležitost Užitečnost
(váha
ukazatele)
nulová
minimální
velmi nízká
malá

Obecná
přijatelnost
řešení
jednoznačně
nepřijatelné

malá

nepřijatelné
nebo přijatelné
s velkými
výhradami
průměrná
průměrná
přijatelné
střední
s většími
výhradami
(rozhraní)
velká
velká
přijatelné
s dílčími
výhradami
rozhodující maximální,
jednoznačně
velmi
přijatelné,
vysoká
bezproblémové,
ideální

Charakteristika jednotlivých vlivů předmětné stavby Libeňské spojky na životní prostředí a
odhad jejich velikosti je uveden v příslušných složkových kapitolách.

D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
D.I.1.1 Hodnocení zdravotních rizik
Vedení komunikace v městské aglomeraci má vždy bezprostřední důsledky na lidské zdraví,
a to jak negativní, pro zasažené obyvatele v bezprostředním okolí stavby, tak pozitivní pro
obyvatele širšího území města odkud se doprava přesune na novou komunikaci.
Vyhodnocení vlivů záměru je v samostatné příloze H.5 provedeno i z hlediska zdravotních
rizik hluku a imisí z dopravy pro obyvatele bezprostředně dotčeného území, zahrnutého do
hlukové a rozptylové studie. Toto hodnocení je provedeno standardním způsobem metodou
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hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment). Tato metoda poskytuje hlubší
informaci o možném vlivu nepříznivých faktorů na zdraví a pohodu obyvatel, nežli je pouhé
srovnání intenzit jejich výskytu s limitními hodnotami, danými platnými předpisy. Tyto
limitní hodnoty někdy představují kompromis mezi snahou o ochranu zdraví a dosažitelnou
realitou a nemusí zaručovat úplnou ochranu zdraví. Příkladem mohou být imisní limity pro
klasické škodliviny v ovzduší, nebo korekce k limitním hodnotám hluku z dopravy. Cílem
hodnocení zdravotních rizik není polemika o úrovni platných limitů stanovených k ochraně
zdraví lidí, nýbrž doplnění informačního obsahu dokumentace vlivů na životní prostředí,
vycházející ze současných poznatků o působení prostředí ve městech na zdraví člověka.
Konkrétní hodnoty i plošný rozsah hlukové zátěže zájmového území jsou uvedeny v
přílohách hlukové studie. Kvantitativní distribuce hlukové expozice obyvatel a sumární
kvantitativní vyhodnocení míry rizika hluku pro obyvatele dotčeného území jsou uvedeny
v tabulkách obsažených v kapitole III.2 samostatné přílohy hodnocení zdravotních rizik
(příloha H.5). Předmětem hodnocení je předpokládaná míra obtěžování a rušení spánku a
pravděpodobné riziko kardiovaskulárních onemocnění pro 24 733 obyvatel zájmového území,
hodnoceného hlukovou studií.
Z výsledků hodnocení vyplývá vysoká úroveň současné i budoucí hlukové zátěže zájmového
území dopravou, která je u významného počtu obyvatel příčinou obtěžování, zhoršené
verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu
důsledky. Z kvantitativního hlediska lze v nulové variantě roku 2015, tedy bez realizace
záměru, předpokládat cca u 42 % obyvatel obtěžování hlukem a u 22 % obyvatel subjektivní
rušení spánku. Z hlediska přímého zdravotního rizika je zde v důsledku dlouhodobé hlukové
expozice pravděpodobné významné riziko zvýšeného výskytu kardiovaskulárních
onemocnění.
Po zprovoznění plánovaných dopravních staveb se podle hlukové studie ve srovnání
s nulovou variantou snižuje počet obyvatel exponovaných nejvyšším hladinám hluku a i
v celkovém souhrnu by mělo dojít k mírnému poklesu rizika nepříznivých účinků hluku.
Odhadovaný počet obyvatel obtěžovaných hlukem a rušených hlukem ve spánku se snižuje
cca o 1,5 %. Významnější, cca o 12%, vychází v důsledku poklesu expozice nejvyšším
hladinám hluku odhadované snížení rizika zvýšeného výskytu kardiovaskulárních
onemocnění. U hodnoceného souboru exponovaných obyvatel to teoreticky představuje
snížení o 1-2 případy onemocnění infarktem myokardu a 17 – 30 onemocnění ischemickou
chorobou srdeční. Rozdíl mezi variantou 1 a variantou 2 realizace úseku MO č.0081 je
z hlediska zdravotního rizika hluku zanedbatelný.
Významné zdravotní riziko v zájmové oblasti představuje, podobně jako v jiných
frekventovaných částech Prahy, i stav znečištění ovzduší. Plošný rozsah imisních příspěvků
z dopravy je uveden v grafických přílohách rozptylové studie. Kvantitativní vyhodnocení
rizika hlavních škodlivin v ovzduší pro obyvatele dotčeného území je uvedeno v tabulkách
obsažených v kapitole IV. 4 samostatné přílohy věnované hodnocení vlivů na veřejné zdraví
(příloha H.5). Míra tohoto rizika je zde kvantitativně vyjádřena ve formě výpočtu rizika
respirační nemocnosti u dětí na základě imisí oxidu dusičitého, výpočtem ukazatelů
atributivního riziko celkové úmrtnosti a nemocnosti na základě imisí suspendovaných částic
PM10 a výpočtem populačního karcinogenního rizika na základě imisí benzenu a
benzo(a)pyrenu.
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Hodnocení rizika imisí bylo provedeno pro 85 313 obyvatel širšího území, zahrnutého do
imisních map rozptylové studie. Z výsledků vyplývá, že v hodnoceném území bude stejně
jako v jiných frekventovaných částech Prahy předpokládaná úroveň znečištění ovzduší ve
všech variantách, tedy i při zachování současného stavu dopravního řešení zdrojem
významného zdravotního rizika s nepříznivými dopady zejména na respirační nemocnost
citlivých skupin obyvatel. Ze zdravotního hlediska jsou nejzávažnější složkou znečištění
ovzduší suspendované částice PM10, které mají prokázaný vztah i k úmrtnosti
predisponovaných skupin populace a polyaromatické uhlovodíky, reprezentovanými
benzo(a)pyrenem, s předpokládaným karcinogenním účinkem.
U nejčastěji hodnocených ukazatelů předčasné úmrtnosti dospělé populace a chronické
respirační nemocnosti u dětí vychází pro nulovou variantu se zachováním současného
systému dopravy v roce 2015 zvýšení rizika cca o 8 - 9 % ve srovnání s teoretickou situací při
zcela čistém ovzduší (podle současných údajů zdravotnické statistiky to představuje ročně cca
77 předčasných úmrtí z celkového počtu 874 úmrtí dospělých obyvatel hodnocené oblasti).
Konkrétní výsledky udávající pro příslušný počet exponovaných obyvatel a jednotlivé
kategorie zdravotních ukazatelů přímo míru vlivu znečištěného ovzduší, tedy absolutní počet
zdravotních ukazatelů, který je možné přisoudit vlivu znečištěného ovzduší (atributivní
riziko), jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 47 : Zdravotní riziko imisí PM10
Zdravotní riziko imisí PM10
(ukazatele atributivního rizika za 1 rok pro 85 313 exponovaných obyvatel)
Ukazatel
Varianty (2015)
V0
V1
V2
V3
V4
Celková úmrtnost
Počet úmrtí u populace ve věku > 30 let:
76,7
82,1
82,2
81,8
81,8
Nemocnost - celá populace
Hospitalizace pro srdeční onemocnění:
8
9
9
9
9
Hospitalizace pro respirační onemocnění:
13
14
14
14
14
Nemocnost - dospělí
Nové případy chronické bronchitis:
36
38
38
38
38
Počet dní s příznaky u chr. nemocných:
60 843
65 111
65 162
64 875
64 885
Počet dní s léčbou u astmatiků:
6 403
6 852
6 857
6 827
6 828
Počet dní s omezenou aktivitou:
81 167
86 860
86 928
86 545
86 559
Nemocnost - děti
Počet dní s respiračními příznaky:
27 083
28 983
29 005
28 877
28 882
Počet dní s léčbou u astmatických dětí:
655
701
702
699
699
Poznámka:
Výpočet imisních koncentrací je proveden pro výhledový rok 2015 a pro současný stav dopravního řešení jako
nulová varianta a ve 4 aktivních variantách jako kombinace dvou variant s rozdílným odvětráním dolního tubusu
tunelu Libeňské spojky a dvou variant řešení úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka (viz rozptylová studie):
• Varianta 1: Libeňská spojka ve variantě „výduch“, MO ve variantě V1
• Varianta 2: Libeňská spojka ve variantě „portál“, MO ve variantě V1
• Varianta 3: Libeňská spojka ve variantě „výduch“, MO ve variantě V2
• Varianta 4: Libeňská spojka ve variantě „portál“, MO ve variantě V2

Z výsledků vyplývá, že po realizaci záměru dojde vlivem předpokládaných změn v imisním
zatížení v důsledku zvýšení intenzity dopravy nevyhnutelně i ke zvýšení rizika imisí
z dopravy pro obyvatele dotčeného území.
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Počet předčasných úmrtí se zvýší cca o 5, což představuje celkově zvýšení o 0,6 % (resp. o
6,5 % ve srovnání s vlivem znečištěného ovzduší v nulové variantě). Jedná se přitom o riziko
především pro citlivé skupiny populace, tedy seniory a osoby s vážným kardiovaskulárním
nebo respiračním onemocněním, u kterých znečištěné ovzduší zhoršuje průběh onemocnění a
výskyt komplikací a zkracuje délku života. Vypočtený údaj o vlivu znečištění ovzduší na
úmrtnost lze interpretovat tak, že při teoretickém ideálním stavu zcela čistého ovzduší by se
v zájmovém území záměru, hodnoceném rozptylovou studií, dožilo 77 obyvatel (resp. 82
obyvatel po realizaci záměru) vyššího věku. Přesnější výpočet takto ovlivněné délky dožití
reálně dostupné statistické údaje o exponované populaci neumožňují.
Z hlediska působení znečištěného ovzduší na respirační nemocnost u dětí, jakožto jedné
z citlivých skupin populace, představuje předpokládané zvýšení rizika celkově o 0,5 – 1,5 %
(resp. 6,5 – 18 % ve srovnání s vlivem znečištěného ovzduší v nulové variantě).
Rozpětí odhadovaného rozmezí hodnot je dáno použitím dvou různých metod hodnocení,
přičemž pravděpodobnější je výsledek při dolním okraji rozmezí, vycházející z novější
metody výpočtu na základě imisní zátěže suspendovanými částicemi (viz tabulka).
Z hlediska karcinogenního rizika uhlovodíků z dopravy jsou významné hlavně imise
polyaromatických uhlovodíků reprezentovaných benzo(a)pyrenem, dosahující v blízkém okolí
hlavních komunikací ve všech variantách hraniční úroveň rizika.Ve srovnání se současným
imisním pozadím těchto látek v pražském ovzduší sice imisní příspěvek z dopravy
v hodnoceném území nebude ani po zvýšení vlivem provozu nových komunikací zásadní,
avšak zvýší se počet exponovaných obyvatel, pro které bude naplňována hraniční úroveň
akceptovatelného rizika samotným imisním příspěvkem z dopravy bez započtení imisního
pozadí.
Z hlediska platných imisních limitů bude podle výsledků rozptylové studie v roce 2015
v blízkém okolí nejzatíženějších úseků současné dopravní sítě docházet k nárazovému
překračování maximální hodinové koncentrace NO2. Rozsah území a počet takto
exponovaných obyvatel se po realizaci záměru ještě zvýší. Z hlediska účinků samotného
oxidu dusičitého tato situace sice nepředstavuje významné zdravotní riziko, avšak indikuje
možnost závažnějších účinků dalších škodlivin, zejména jemné frakce suspendovaných částic
PM10.
Za závažnou skutečnost je třeba považovat vypočtené zvýšení průměrné roční koncentrace
PM10 v okolí nejzatíženějších úseků a uzlových bodů plánovaných komunikací se zvýšením
počtu exponovaných obyvatel a to i v úrovni koncentrace přesahující současný imisní limit,
což představuje imisní zátěž spojenou s vysokým zdravotním rizikem.
Celkově lze konstatovat, že zdravotní riziko je převážně dáno již výchozím stavem hlukové a
imisní zátěže z dopravy, realizací záměru se významně změní jen lokálně v bezprostřední
blízkosti nových komunikací.

D.I.1.2 Celopražské dopady
Ze zkušeností a předběžného hodnocení hlukové a imisní expozice obyvatel hl. m. Prahy
vyplývá, že dosažený výsledný efekt bude záležet na poměru příznivého účinku dosaženého
snížením intenzity a zvýšení plynulosti dopravy na širším území zejména vnitřní části Prahy a
negativního účinku vyšší intenzity dopravy vnesené do území plánovaných tras staveb MO a
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LS a jejich křížení s navazujícími komunikacemi. Z odborných odhadů je zřejmé, že uvedený
příznivý efekt se bude dotýkat podstatně většího počtu obyvatel, nežli efekt negativní (příloha
H.10).

D.I.1.3 Sociálně ekonomické a další vlivy
Z hlediska sociálních a ekonomických dopadů lze realizaci Libeňské spojky ve spojitosti
s MO hodnotit pozitivně a to z hlediska rozvoje předmětného území, zlepšování dopravní
infrastruktury a zaměstnanosti. Jedním z důležitých vlivů na obyvatelstvo je oddělení
průjezdné silniční dopravy od běžného místního provozu v obytném prostředí města. Dochází
tak k přerozdělení intenzit dopravy. Nové trasy sběrných komunikací sníží dopravní zátěže
stávající uliční sítě (viz kapitola VI. přílohy H.10). Tím dojde k výraznému snížení nebezpečí
od automobilové dopravy pro ostatní účastníky provozu (pěší, cyklisty) a zlepšení možností
přecházení, případně parkování. Zklidnění povrchových komunikací bude mít rovněž za
následek možnost umístění většího množství přechodů, čímž dojde ke zkrácení pěších tras.
Dalším zásadním aspektem je pozitivní vliv na celkové zlepšení dopravního spojení v rámci
Prahy. Během výstavby vzniknou pracovní příležitosti, především pro dělnické profese a
pomocné dělnické práce.
Z hlediska uživatelů MO a Libeňské spojky dojde převedením dopravy ze stávajících
komunikací především ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy a tím mají značný vliv na
kvalitu dopravy. Dojde tím ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení jejich stresové
zátěže. Dalším z ukazatelů, který ovlivňuje kvalita a celková kapacita komunikační sítě je
spotřeba pohonných hmot. Její velikost zároveň ovlivňuje ekonomickou stránku provozu po
komunikacích a množství plynných emisí z automobilového provozu. Nejvýznamnější
problematikou pro uživatele silnic je spotřeba času a dopravní nehody. Z dlouhodobého
sledování a evidence dopravních nehod ve městě je jednoznačně prokázán významný vliv
charakteru a kvality komunikace na dopravní nehodovost a na počty zraněných osob. Jakou
měrou by se při zachování dosavadních trendů na počtech dopravních nehod a počtech
zraněných podílel osob podílel Městský okruh v letech 2005 a 2015 udává tabulka 1 v příloze
H.2.
Stavba a provoz MO a LS mohou vyvolat u místního obyvatelstva narušení psychické pohody
nejen, např. hlukem, ale také optickou změnou v území vyvolanou novými objekty stavby,
které mohou být subjektivně rušivě vnímány. Závažnost těchto psychických vlivů je dána
predevším:
•
•
•

vzdáleností pozorovatele od stavby
měřítkem stavebních objektů
začleněním nových stavebních objektů do okolního prostředí a estetická přijatelnost
záměru

Narušení faktorů pohody lze očekávat zejména v období výstavby Libeňské spojky
v důsledku dopravních omezení a estetického narušení stávajícího povrchu území, které bude
mít dočasný charakter. Hlukové vlivy budou minimalizovány (viz kapitola D.I.3.1 a D.IV).
Narušení faktoru pohody z provozu předmětné stavby LS nelze vyloučit, zejména v oblasti
Vychovatelna a U Kříže.
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Vzhledem k významu Libeňské spojky jako nedílné součásti nadřazeného komunikačního
systému jsou některé vlivy NKS uvedeny podrobněji.
Zvýšení bezpečnosti provozu
Hlavní společenský přínos komunikací NKS pro bezpečnost provozu spočívá v oddělení
dopravní funkce komunikace od funkce obslužné a pobytové, tedy odpadají hlavní rizikové
faktory ohrožení zranitelných účastníků dopravy – pěších včetně dětí, důchodců a zdravotně
postižených, odpadá možnost střetu s protijedoucím vozidlem, najetí na zastávkový ostrůvek
hromadné dopravy a odpadají křížení jízdních proudů (kolizní místa křižovatek).
A) Odstranění dopravně kritických míst
Realizací staveb Libeňské spojky a MO dojde k převedení vztahů tranzitních k dané oblasti
na nadřazenou komunikační síť. Následkem toho dojde ke snížení intenzit ve stávající uliční
síti, takže se zvýší propustnost úrovňových křižovatek. Toto snížení intenzit může být
následně využito k dalším opatřením pro zlepšení dopravních podmínek, jako např.
k zavedení vyhrazených pruhů pro vozidla MHD a dalším.
B) Snížení nehodovosti
Problematiku míry nehodovosti na komunikacích hl. m. Prahy rozebírá kapitola V.1.3.2
v příloze H.10, ve které jsou uvedeny výsledky analýzy relativní nehodovosti provedenou
ÚDI Praha. V analýze bylo provedeno porovnání relativní nehodovosti na nadřazené
komunikační síti a na ostatních komunikacích v Praze.
Z analýzy vyplynulo, že relativní nehodovost na nadřazené komunikační síti
dosahuje hodnoty 2,1, což je výrazně méně než na ostatních komunikacích (6,1). V porovnání
nadřazené komunikační sítě s ostatními komunikacemi v Praze tedy vychází relativní
nehodovost zhruba 3 x nižší než na ostatní komunikační síti, tzn. že tyto komunikace jsou 3 x
bezpečnější než ostatní místní komunikace v Praze. Výsledek potvrzuje všeobecné zkušenosti,
že čím vyšší je kategorie komunikace, tím nižší je relativní nehodovost.
Přínosy snížení nehodovosti jsou dosahovány přesunem části dopravního zatížení
z komunikací s vyšší relativní nehodovostí na komunikace bezpečnější. Jednotlivé varianty
MO se liší redistribucí dopravního zatížení na celé síti, což s sebou nese i změny míry rizika
vzniku nehody a nákladů nehodovosti.
C) Snížení rizika zranění
Problematiku míry rizika zranění na komunikacích hl. m. Prahy rozebírá kapitola V.1.3.2
přílohy H.10, ve které jsou uvedeny výsledky analýzy rizika zranění provedenou ÚDI Praha.
V analýze bylo provedeno porovnání rizika zranění na nadřazené komunikační síti a na
ostatních komunikacích v Praze.
Z analýzy vyplynulo, že riziko zranění na nadřazené komunikační síti dosahuje hodnoty 0,18,
což je výrazně méně než na ostatních komunikacích (0,56). V porovnání nadřazené
komunikační sítě s ostatními komunikacemi v Praze tedy vychází riziko zranění 3 x nižší než
na ostatní komunikační síti, tzn. že tyto komunikace jsou 3 x bezpečnější než ostatní místní
komunikace.
Riziko vážných zranění na nadřazené komunikační síti je poměrně malé (0,02), z čehož na 40
% sledovaných úseků je rovno 0. Na ostatních komunikacích je riziko vážných zranění 4x
vyšší (0,08).
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Zvýšení účinku regulace dopravy
A) Možnost zavedení mýtného systému
V kapitole V.1.2.3.2 „Další možnosti regulace v Praze“ přílohy H.10 byl proveden rozbor
možností regulace dopravy zavedením systému mýta v centrální oblasti města, zahrnující i
návrh jednotlivých etap zavádění mýta.
Dokončením sítě nadřazených městských komunikací tyto převezmou významnou část
dopravních výkonů. Poté bude možné účinně omezit dopravu v centru města zpoplatněním
této oblasti.
Zavedením mýta je možné dosáhnout snížení intenzit zbytné automobilové dopravy (a tedy
i hlukové a imisní zátěže) jedoucí do centra města, ale i v celém prostoru pražské aglomerace.
Základní přínosy zpoplatnění vjezdu do části města:
•

Snížení intenzit ve zpoplatněné oblasti, částečně i mimo ni.

•

Omezení tranzitní dopravy přes centrum města, který nyní probíhá po velmi zatížených
komunikacích jako je Severojižní magistrála, ulice Žitná, Ječná, Resslova, které by bylo
možné poté výrazně zklidnit.

•

Převedení dopravních zátěží z uliční na nadřazenou síť.

•

Přesun části přepravních výkonů z individuální dopravy na hromadnou.

•

Příjmy z výběru mýta lze investovat do rozvoje MHD.

•

Možnost revitalizace dnes intenzivně využívaných městských tříd (SJM, atd.) jako
bulvárů s omezenou průjezdností, s možností parkování a doplnění městskou zelení.

Předpokládané rozdíly intenzit provozu na vybraných komunikacích po dokončení staveb
č. 0081, 0094 a 8313 v roce 2015 v jednotlivých etapách zavádění mýtného (mýtné v oblasti
zákazu vjezdu pro vozidla s hmotností nad 3,5 t, mýtné v oblasti Pražské památkové
rezervace (PPM) a mýtné v oblasti ohraničené trasou dokončeného Městského okruhu) oproti
stavu bez mýtného jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 48: Pokles intenzit provozu na vybraných komunikacích
během etap zavádění mýtného
Mýto v oblasti
zákazu do 3,5 t

Mýto v oblasti
PPM

Mýto v oblasti
ohraničené MO

Rozdíl oproti variantě bez mýta
Úsek komunikace

voz./den (v obou směrech)

most Barikádníků

- 5 800

- 4 900

- 8 600

V Holešovičkách

- 2 600

- 3 700

- 4 000

Argentinská

- 5 000

- 7 700

- 4 300

Hlávkův most

+ 3 000

+ 7 000

- 5 400

Wilsonova

+ 1 200

- 200

- 4 600

Legerova (Hl. nádraží - Žitná)

+ 3100

- 2 800

- 4 000

Legerova (Žitná – Nuselský most)

- 1 100

+ 1 500

- 2 500
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Mýto v oblasti
zákazu do 3,5 t

Mýto v oblasti
PPM

Mýto v oblasti
ohraničené MO

Rozdíl oproti variantě bez mýta
Úsek komunikace

voz./den (v obou směrech)

Sokolská

- 3 700

+ 5 100

- 3 500

Rohanské nábř.

- 2 400

- 1 200

- 4 400

nábřeží L. Svobody

- 7 500

- 6 100

- 4 800

Vinohradská

- 900

- 1 200

- 6 100

Italská

- 800

+ 600

- 900

Strakonická

- 3 600

- 5 000

- 6 700

Úvalská

- 1 200

- 1 800

- 7 600

MO Malovanka – Prašný most

+ 3 800

+ 5 700

- 8 600

MO Pelc Tyrolka – Balabenka

- 2 200

- 900

- 6 600

MO Černokostelecká - Štěrboholská

+ 1 100

+ 2 800

- 7 900

MO Barrandovský most - Radlická

- 2 000

- 2 600

- 5 000

Výtoňský most

- 400

- 32 100

- 4 100

Jiráskův most

+ 1 200

- 26 400

- 4 300

nábř. Edvarda Beneše

+ 400

+ 6 400

- 4 400

Trojský most

- 1 400

+ 2 800

- 8 100

Vršovická

+ 400

- 9 400

- 10 200

Regulace dopravy v centrální oblasti města by se projevila i v množství produkovaných emisí
a hlukové zátěže v jednotlivých lokalitách.
B) Další vhodné způsoby regulace dopravy (po dostavbě sběrných komunikací)
•
•
•
•
•
•
•
•

Vytváření nových pěších zón. Snížením intenzit dopravy v uliční síti města a jejich
převedením na nadřazenou síť bude moci dojít ke zklidňování dopravy v jednotlivých
lokalitách města.
Rozšiřování chodníků na úkor vozovek v uliční síti.
Zřizování zón s omezenou rychlostí jízdy do 30 km/h (tzv. zóny „Tempo 30“) s lokálními
stavebními úpravami, využívajícími rovněž prvků dopravního zklidnění.
Podpora cyklistického provozu, zklidňování ulic a náměstí, budování vybavených
cyklistických tras a stezek, mimoúrovňové křížení stezek se sběrnými komunikacemi.
Rozšíření zón placeného stání z důvodu omezit zbytnou dopravu s cílem v centru města
a ukončit ji na některém parkovišti P+R.
Regulační informační systém a systém navádění vozidel na parkoviště P+R – na
Městském okruhu a přilehlých radiálách bude instalován systém proměnných dopravních
značek, který bude jednotlivá vozidla navádět na volná parkovací místa.
Využití systému telematiky umožňuje pružně reagovat na vývoj a stav dopravní situace
během dne a v důsledku toho operativně měnit platnost některých regulačních opatření.
Podpora a preference veřejné městské hromadné dopravy (vyhrazení jízdních pruhů,
preference veřejné dopravy na křižovatkách oproti ostatní automobilové dopravě).
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Regulováním automobilové dopravy vzniká prostor pro rozvoj hromadné dopravy
v návaznosti na parkoviště typu P+R, který umožní rychlý a pohodlný přístup do oblasti
centra města.
Regulační stavební úpravy na v současné době kapacitních a velmi zatížených
komunikacích (Severojižní magistrála, Žitná, Ječná, Resslova) – výstavbou Městského
okruhu bude nabídnuta řidičům dostatečně velká kapacita komunikace, bude tudíž možné
omezit kapacitu na tranzitních komunikacích, změnit jejich charakter a celkově zpříjemnit
jejich okolí.

Přínosy pro MHD
Městská hromadná doprava zůstává hlavní prioritou podmiňující rozvoj města. V důsledku
snížení intenzit automobilové dopravy v běžné uliční sítí po dobudování staveb NKS dojde
v oblasti k poklesu množství kongescí. Úbytkem kongescí se zvýší cestovní rychlosti
povrchových dopravních prostředků MHD, především pak autobusů. Zároveň mohou být
provedeny úpravy signálních plánů světelně řízených křižovatek tak, aby byla ještě více
preferována vozidla MHD (zavedení časových ostrůvků), zřízení vyhrazených jízdních
pruhů). V tomto případě lze výrazně posílit množství (frekvenci) jednotlivých linek MHD,
díky vyšší propustnosti křižovatek i sítě jako takové.
Základní přínosy jsou tyto:
•
•
•
•
•
•
•
•

zrychlení spojů MHD, bez stání v kolonách a před křižovatkami,
možnost navýšení počtu spojů vlivem snížení intenzit dopravy v síti,
možnost zvýšení plošné hustoty linek MHD, zvýšení dopravní obslužnosti území,
možnost zvýšené preference MHD jak v uvolněných křižovatkách, tak i vytvořením
vyhrazených jízdních pásů čistě pro MHD,
v případě zavedení mýtného systému jako prostředku regulace individuální automobilové
dopravy jsou získané prostředky investovány do modernizace a zlepšování MHD,
možnost alternativního uspořádání dopravního prostoru, např. umístění tramvajového pásu
mimo střed ulice,
snazší a rychlejší rekonstrukce dopravní cesty MHD,
nížení nákladů na provoz MHD (menší opotřebení tram. svršku od společného pojezdu,
snížení spotřeby energií při plynulejší jízdě, snížení počtu kolizí).

Prostor pro dopravu v klidu
Možnost dotvoření území z hlediska urbanismu a odklon dopravy ze stávajících uličních tras
na novou síť umožňuje poměrně velkoryseji a koncepčně řešit dopravu v klidu jako jeden
z hlavních pražských dopravních problémů. Jde o v podstatě celopražský problém. Stávající
hlavní tahy lze využívat jako místní komunikace s parkováním v prostoru ulice bez nutnosti
omezení potřebné propustnosti. Lze uvolnit nové plochy pro výstavbu povrchových, spíše
však podzemních nebo nadzemních parkovacích objektů (nad tunely, případně využít stavební
jámy pro tunely např. v tunelovém komplexu Blanka). Nové parkovací prostory je třeba
zřizovat především u stanic MHD, hlavně metra, v přímé návaznosti na NKS. Vyřešení
problémů s parkováním má rovněž souvislost s možností dotvoření obytných ulic pro potřeby
obyvatel a nikoliv pouze automobilů. Bez omezení možnosti zaparkování lze revitalizovat
uliční prostory, zklidňovat je a přizpůsobovat modernímu pojetí města.
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Přínosy pro cyklisty a pěší
Základní přínosy jsou následující:
• Zvětšení rozsahu samostatně vedených tras pro cyklistickou a pěší dopravu.
• Oddělení pěší a cyklistické dopravy od dopravy automobilové.
• Zvýšení bezpečnosti na pěších a cyklistických komunikacích.
• Dotvoření současného systému cyklotras v Praze.
• Zkvalitněním cyklotras v Praze dojde ke zvýšení počtu jejich uživatelů, a to jak pro
rekreační potřeby (zvýšení kvality života ve městě), tak i pro potřeby přepravy např. do
zaměstnání. To povede ke zmenšení počtu účastníků dopravy po silničních komunikacích
(jak v MHD, tak i individuálních).
Oddělené vedení a mimoúrovňová křížení pěších a cyklistických tras s automobilovými
komunikacemi významně zvyšuje bezpečnost provozu. Součástí připravovaných staveb NKS
je proto i síť cyklotras a samostatných pěších komunikací.
Hlavní město Praha se na základě přijatých strategických dokumentů zavázalo plnit jeden
z bodů rozvoje dopravní infrastruktury, kterým je podpora cyklistické dopravy. Efektivní
rozvoj a integrace bezpečné cyklistické dopravy do městského prostředí však dnes naráží na
řadu překážek. Jedná se o problémy legislativní, finanční nebo dopravně-technické.
Při návrhu posuzovaných staveb č. 0081, 8313 a 0094 se vycházelo ze skutečnosti, že po
převedení dopravy na tyto nové sběrné komunikace dojde k uvolnění prostoru, který je možné
využít pro zřízení nových koridorů pro cyklisty a pěší. Tento nový prostor je nejvýraznější
v místech, kde je navrženo podzemní vedení posuzovaných tras.
V místech povrchového vedení sběrných komunikacích je pak navržena řada
mimoúrovňových křížení pěších a cyklistických tras, které výrazně zvyšují bezpečnost
provozu.
Jako příklad pozornosti, která je věnována cyklistickým trasám, je možné uvést řešení
nábřežní cyklostezky u Povltavské ulice. Tato trasa navazuje na připravovanou cyklostezku
řešenou v rámci sousední stavby MO 0079. U mostu Barikádníků je tato cyklostezka v rámci
stavby 0081 propojena se severním prostorem za Městským okruhem lávkou pro pěší.
Navržená zvýšená úroveň nivelety cyklostezky umožňuje zkrácení nástupních ramp na lávku
a současně i tvoří hlukovou bariéru, která chrání nábřeží Vltavy.
V oblasti ulic Na Košince, U Meteoru – Kandertova je navržena další lávka, která převádí
pěší a cyklistický provoz přes trať ČD a oba pasy Městského okruhu. Městský okruh je dále
veden na mostních estakádách přes Primátorskou a Zenklovu ulici. Regenerace a úprava
okolního uličního prostoru zde bude řešena společně s projektem ČD a.s. na výhledové
zřízení nové železniční zastávky v Praze Libni, v oblasti Kandertova – Primátorská ulice.
Propojení jižního území u Rokytky do Prosecké ulice je v oblasti MÚK U Kříže řešeno
podchodem pod Městským okruhem. Cyklotrasa podél Rokytky pak umožňuje
mimoúrovňové křížení do oblasti Nad Kolčavkou a K Podvinnému mlýnu.
Vedení cyklistických tras je zohledněno i v prostoru Libeňské spojky. Severojižní trasa je od
Bulovky vedena ulicí Fr. Kadlece a v prostoru U Kříže se napojuje systém cyklotras v okolí
MO např. na trasu podél Rokytky do Vysočan. Další trasa vede od Bulovky ulicí Bulovka ke
zmiňované lávce přes MO v ulici Povltavská a dále podél Vltavy.
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Při zpracování projektové dokumentace posuzovaných staveb tak bylo využito uvolněného
prostoru pro pěší a cyklistickou dopravu s cílem zvýšení bezpečnosti všech účastníků
dopravy. Díky přesunu cyklistického a pěšího provozu z frekventovaných komunikací do
nových klidnějších tras tak byl splněn požadavek na zlepšení integrace cyklistické dopravy do
městského prostředí.
Celospolečenské přínosy
Očekávané přínosy jednotlivých řešení spočívají ve schopnosti kapacitní a bezpečné
komunikace NKS na sebe navázat dopravní zatížení a změnami v redistribuci zatížení na celé
ovlivněné části komunikační sítě docílit úspor, které vyplývají zejména ve:
•

snížení exhalací plynulejší jízdou vozidel,

•

snížení nehodovosti a nákladů z ní plynoucích,

•

snížení nákladů na hodnotu času při přepravě zboží,

•

snížení provozních nákladů vozidel plynulejší jízdou a opotřebením,

•

snížení spotřeby času uživatelů, zvýšení rychlosti přepravy.

Ekonomické úspory
Pro hodnocení efektivnosti dopravních staveb byl vytvořen obecně uznávaný ekonomický
model HDM-4.
Ekonomická analýza byla provedena v souladu s Prováděcími pokyny pro hodnocení
efektivnosti silničních a dálničních staveb v investičních záměrech. Výpočty byly provedeny
na základě výsledků bilance cash-flow formou čistých ekonomických výnosů,
namodelovaných ex-ante pro období 30 let ekonomické životnosti investice s připočtením
doby realizace díla nad 3 roky (+ 1 rok). Výsledky ekonomické analýzy se liší v závislosti na
zvolených variantách.
Tabulka 49: Výsledky ekonomické analýzy
NPV

Čistá současná hodnota

32,3 – 33,3 mld. Kč

IRR

Vnitřní míra výnosu

14,09 – 14,40 %

BCR

Rentabilita nákladů

2,28 – 2,32

Dle výsledků analýzy ekonomické efektivnosti výstavby souboru staveb a variant výstavby
úseků MO vykazují obě posuzované varianty splnění požadavků ekonomické proveditelnosti
díla, které požaduje, aby vypočtená vnitřní míra návratnosti IRR byla vyšší než použitá
diskontní sazba (6 %), NPV bylo kladné a BCR větší než 1. Z uvedených výsledků vyplývá
vysoká efektivnost a návratnost vynaložených prostředků u obou variant řešení MO a LS.
Kvalita dopravy
Významným aspektem, do jisté míry však subjektivním, je hodnocení komfortu cestování.
Dostavbou NKS s případným doplněním o další navrhovaná řešení (regulace) dojde obecně
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ke zlepšení kvality dopravy v Praze. Zvýšení kvality se týká jak dopravy individuální, tak i
dopravy hromadné. Pod pojmem kvalita dopravy lze shrnout obecný charakter cestování –
rychlost, pohodlí, plynulost, bezpečnost, vybavenost trasy, intenzita dopravy, vozový park na
komunikaci, možnosti předjíždění, parametry komunikace, údržba, počty a typ křížení, vazba
na okolí atd. Je jisté, že právě navrhované komunikace NKS tuto požadovanou kvalitní
dopravní trasu nabízejí, spolu s podmínkami pro zkvalitnění prostředí pro vyšší komfort
cestování MHD.
Úspora času na dopravu
Hodnota času stráveného při dopravě se liší podle ekonomické aktivity účastníků přepravy
a rozlišuje se na řidiče v pracovní době, spolucestujícího v pracovní době, totéž mimo
pracovní dobu a liší se podle výrobnosti dotyčných pracovníků a jejich vlastního
subjektivního ohodnocení mimo pracovní dobu. Roční přínosy v čase uživatelů dopravy a
roční přínosy nákladů zboží vlivem času dopravy jsou přehledně uvedeny v následujících
grafech. Náklady času zboží vyjadřují průměrné náklady ze zdržení zboží v procesu přepravy.
Roční přínosy nákladů času uživatelů ve stavu po realizaci předmětných staveb oproti stavu
bez realizace předmětných staveb byly vypočteny v rozpětí 4,37 mld. až 4,49 mld. Kč
(výpočtový rok 2015).
Roční přínosy nákladů času zboží ve stavu po realizaci předmětných staveb oproti stavu bez
realizace předmětných staveb činí 25,8 až 26,4 mil. Kč (výpočtový rok 2015) v závislosti na
zvolených variantách.
Úspora pohonných hmot a opotřebení vozidel
Přímé provozní náklady vozidel se liší podle typu vozidla a zahrnují parametry související
s pohonnými hmotami a látkami a parametry souvisejícími s opotřebením pohyblivých částí,
odpisy vozidel, pneumatik apod. Roční přínosy provozních nákladů uživatelů ve stavu po
realizaci předmětných staveb oproti stavu bez realizace předmětných staveb činí 121 mil. až
132 mil. Kč (výpočtový rok 2015) v závislosti na zvolených variantách.
Vliv na Severojižní magistrálu
Jedním z důležitých aspektů dokončení NKS a to zejména Městského okruhu a Libeňské
spojky je možnost zásadního řešení tzv. Severojižní magistrály, jakožto pozůstatku nepříliš
ohleduplného dopravního plánování ze 60. a 70. let 20. století a z dnešního úhlu pohledu
naprosto nepřijatelného zásahu do struktury města. Pod pojmem Severojižní magistrála je
v podstatě v základním měřítku myšlen úsek komunikací ulice Wilsonovy od Štvanice, dále
ulice Mezibranské a navazující ulice Legerova a Sokolská. V širším kontextu lze přidat ještě
ulici Argentinskou na severu až po most Barikádníků a ulici 5. května od mostu Nuselského
na jihu. Základní předpokládané změny této komunikace představují její opětovné začlenění
do „normálních“ ulic města, bez dosavadního dopravního významu. Bližší údaje jsou
uvedeny v příloze H.10.
Využití tunelových dopravních staveb jako kolektorů pro vedení inženýrských sítí
V rámci budování tunelových staveb převážně v městské aglomeraci jsou často do nové
dopravní trasy umísťovány další prvky inženýrského vybavení města. Prostory technických
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chodeb a instalačních kanálů tunelových staveb nabízejí možnost umístění různých vedení
inženýrských sítí. Spolu s tunelem se tak v podstatě vytváří nová kolektorová trasa, ovšem s
výrazně nižšími náklady na výstavbu.
Výhodou tohoto způsobu vedení inženýrských sítí oproti klasickému „zemnímu
podpovrchovému“ vedení (uložení vedení v tělese pozemní komunikace) je jednodušší údržba
a kontrola vedení sítí. V případě poruchy vedení je tak možné rychle a přesně detekovat
závadu sítě. V prostoru technické chodby je snadnější manipulace a přístup k vedení, takže
závada na vedení inženýrské sítě může být rychleji a pohodlněji odstraněna. K upřesnění je
třeba doplnit, že technické prostory pro vedení IS je vhodné navrhovat u tunelů střední až
velké délky, tzn. cca nad 300 m. S využitím prostoru tunelu pro vedení inženýrských sítí jsou
zkušenosti z již provozovaného tunelu Mrázovka na MO (1 300 m), obdobné využití je u
budovaných tunelů tunelového komplexu Blanka na MO (5 502 m).
Podrobné údaje o sociálně ekonomických, dopravních a jiných vlivech staveb NKS jsou
uvedeny v příloze H.10.

D.I.2 Vlivy na ovzduší a klima
D.I.2.1 Vliv na kvalitu ovzduší
Zprovoznění hodnoceného úseku bude mít za následek významné dopravní změny v celém
zájmovém území, které se projeví na celkové imisní situaci. S ohledem na stanovené imisní
limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru byly v rámci této studie
sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého, benzenu, suspendovaných částic
frakce PM10 a benzo[a]pyrenu. Výpočty očekávané imisní zátěže v roce 2015 byly provedeny
modelem ATEM, který je v nařízení vlády č. 350/2002 Sb. uveden jako jedna z referenčních
metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší.
Údaje o emisích z automobilové dopravy v širším okolí hodnoceného záměru pro rok 2015
byly zpracovány podle podkladů Ústavu dopravního inženýrství v Praze. V modelových
výpočtech bylo dále zahrnuto tzv. imisní pozadí, tj. příspěvky ostatních zdrojů mimo
hodnocenou síť komunikací. Údaje o imisním pozadí vycházejí z výsledků modelových
výpočtů, zpracovaných pro celé území města v rámci projektu „Dlouhodobá koncepce
ochrany ovzduší na území hl. m. Prahy“.
Celkově byl hodnocen příspěvek více než 8 400 zdrojů znečištění a výpočty byly provedeny
ve 2071 referenčních bodech.
Libeňská spojka je posuzována ve dvou variantách, které se liší odvětráním jedné ze dvou
trub tunelu pod Zenklovou ulicí. Jedná se o „stoupající“ troubu ve směru od MÚK U Kříže k
MÚK Vychovatelna:
• v jedné variantě (zde označené jako „výduch“) bude stoupající tunelová trouba odvětrána
výduchem, který je umístěn v oblasti náměstí Na Stráži. Pouze část emisí (cca 30 %) bude
unikat severními portály tunelu
•

ve druhé variantně („portál“) bude tunelová trouba odvětrána pouze severními portály
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Rovněž posuzovaná navazující část Městského okruhu (stavba číslo 0081) byla posuzována
ve dvou variantách, označených jako V1 a V2. V modelovém hodnocení kvality ovzduší byly
tedy samostatně posuzovány následující čtyři situace, které představují kombinaci výše
uvedených variant výstavby MO v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka a odvětrání Libeňské
spojky.
o Varianta 1:
„výduch“
o Varianta 2:
„portál“
o Varianta 3:
„výduch“
o Varianta 4:
„portál“

Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě
Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě
Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě
Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě

V následujícím přehledu je uvedeno shrnutí výsledků modelových výpočtů dle rozptylové
studie (příloha H.4), a to jednak z hlediska celkových hodnot koncentrací jednotlivých
znečišťujících látek (které je možno porovnat s imisními limity), jednak podle rozdílových
hodnot, které vyjadřují vlastní vliv posuzovaných komunikací oproti tzv. nulové variantě. V
případě maximálních hodinových hodnot NO2, kde se rozdílové mapy nezpracovávají, je
uvedeno porovnání z hlediska rozsahu překročení limitu.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – celková úroveň imisní zátěže
Nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého ve variantě 1 je možné očekávat podél
vedení Městského okruhu v oblasti křížení Zenklovy a Povltavské ulice, kde je patrný vliv
portálu tunelu na trase ve směru Pelc Tyrolka – Balabenka, a dále v oblasti napojení Libeňské
spojky na MO. Podle výsledků modelových výpočtů se zde budou koncentrace pohybovat nad
hranicí 28 μg.m-3. Hodnoty nad 26 µg.m-3 lze očekávat v oblasti podél stávající ulice Čuprova
v úseku mezi ulicemi Zenklova a Sokolovská a v okolí severního portálu tunelu na Libeňské
spojce v blízkosti MUK Vychovatelna. U MUK Pelc Tyrolka a v okolí Mostu Barikádníků lze
očekávat hodnoty 24 – 26,5 μg.m-3. Podél Povltavské ulice pak byly vypočteny koncentrace
20 – 22,5 μg.m-3, v oblasti tunelového vedení trasy lze očekávat hodnoty mírně pod 20 µg.m3
. V širším okolí byly vypočteny hodnoty od 16 do 20 µg.m-3 podél Vysočanské radiály. V
oblasti Proseka a Střížkova budou hodnoty klesat pod 14 µg.m-3, stejně jako na severu území
v oblasti Kobylis a na jihovýchodě území ve Vysočanech.
V případě realizace varianty 3 (vedení Městského okruhu ve variantě V2) byly vypočteny
nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého opět v oblasti napojení Libeňské
spojky na Městský okruh. Nejvyšší hodnoty zde lze očekávat nad 28 µg.m-3. U západního
portálu tunelu pod Bílou skálou na trase projektovaného MO ve směru (Balabenka – Pelc
Tyrolka)byly vypočteny koncentrace mírně nad 26 µg.m-3. Podél Povltavské ulice je možné
předpokládat hodnoty 19 – 24 μg.m-3. V ostatních částech zájmového území se imisní pole
mezi oběma variantami znatelně neliší.
Varianty 2 a 4 se liší od výše uvedeného imisního posouzení variant 1 a 3 pouze v blízkosti
MÚK Vychovatelna v oblasti severních portálů dolního tubusu tunelu Libeňské spojky (tubus
ve směru od MÚK U Kříže k MÚK Vychovatelna), kde se projeví odlišný způsob jeho
odvětrání. Z vyhodnocení vyplývá, že v blízkosti severních portálů lze ve variantách 2 a 4 (tj.
bez výduchu) očekávat koncentrace do 38 µg.m-3.
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Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je pro období po roce 2010 stanoven na 40
μg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, nedojde v žádné hodnocené variantě v
zájmovém území k překročení imisního limitu.
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého – rozdílové hodnoty
Oproti nulové variantě je v posuzované lokalitě ve variantě 1 očekáván nejvyšší imisní
přírůstek (přes 10 µg.m-3) v lokalitě křížení Zenklovy a Povltavské ulice v oblasti východního
portálu tunelu pod Povltavskou ulicí a v oblasti napojení Libeňské spojky na trasu MO v
MÚK U Kříže. Nárůst koncentrací do 10 µg.m-3 byl vypočten podél trasy MO v oblasti mezi
MÚK Balabenka a U Kříže. Obdobný nárůst lze také očekávat podél Libeňské spojky v
oblasti MÚK Vychovatelna, kde se LS napojuje na Proseckou radiálu (Libereckou ulici).
Podél MO v úseku mezi MÚK U Kříže a MÚK Pelc Tyrolka budou imisní příspěvky činit 1,5
– 5 µg.m-3.
Ve variantě 3 (vedení Městského okruhu ve variantě V2) byl nejvyšší nárůst, a to nad 10

µg.m-3, vypočten v oblasti napojení Libeňské spojky na MO. V úseku od napojení MO na
Vysočanskou radiálu II k MÚK Balabenka byly vypočteny přírůstky v rozmezí 7,5 – 9 µg.m3
. V oblasti napojení Libeňské spojky na Proseckou radiálu (MÚK Vychovatelna) lze
očekávat přírůstky do 7 µg.m-3. Podél současné Povltavské ulice lze očekávat přírůstky
koncentrací v rozmezí od 0,75 do 5 µg.m-3. V oblasti západního portálu tunelu u křižovatky
Pelc Tyrolka byl vypočten nárůst do 6 µg.m-3.
Současně s nárůstem imisního zatížení v okolí posuzovaných záměrů nastane pokles imisních
hodnot v širším okolí, a to na úsecích, jejichž dopravní zátěž převezme zprovozněný MO a
Libeňská spojka. Pokles imisní zátěže se projeví v ulici Poděbradská, až o 1,5 µg.m-3 a v ulici
Kbelská, až o 1,1 µg.m-3, a to ve všech hodnocených variantách.
Varianty 2 a 4 se liší od výše uvedeného imisního posouzení variant 1 a 3 pouze v blízkosti
MÚK Vychovatelna, kde se projeví odlišný způsob odvětrání Libeňské spojky. Z
vyhodnocení vyplývá, že v blízkosti severních portálů lze ve variantách 2 a 4 očekávat
výrazný nárůst koncentrací, a to až 10 µg.m-3. Nárůst koncentrací se bude se vzdáleností od
portálů rychle snižovat, ve vzdálenosti cca 200 m bude dosahovat méně než 2 µg.m-3, ve
vzdálenosti cca 500 m bude navýšení dosahovat méně než 0,2 µg.m-3. Naopak mírný pokles
imisní zátěže lze očekávat ve větší vzdálenosti od portálů, kde je patrný vliv odvětrání
výduchem ve variantách 1 a 3, rozdíl však v tomto případě dosahuje nejvýše 0,1 µg.m-3.

Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – celková úroveň imisní zátěže
Nejvyšší maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého ve variantě 1 je možné očekávat
podél vedení Městského okruhu v oblasti křížení Zenklovy a Povltavské ulice, kde je patrný
vliv portálu tunelu na trase ve směru Pelc Tyrolka – Balabenka. Podle výsledků modelových
výpočtů se zde budou koncentrace pohybovat nad hranicí 300 µg.m-3. Hodnoty nad 300 µg.m3
byly dále vypočteny v blízkosti MÚK Vychovatelna. Hodnoty nad 250 µg.m-3 lze očekávat
v širším okolí výše zmíněných lokalit, dále pak podél stávající ulice Čuprova v úseku mezi
ulicemi Zenklova a Sokolovská a v oblasti napojení Libeňské spojky na MO. Hodnoty nad
200 µg.m-3 je možné očekávat podél projektovaného MO od MÚK Balabenka po
MÚK U Kříže, podél stávající ulice Povltavská od navrhovaného tunelu k MÚK Pelc Tyrolka
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pak byly vypočteny hodnoty koncentrací od 100 do 180 µg.m-3. V prostoru mezi Zenklovou a
ulicí Vosmíkových nad tunelem Libeňské spojky lze očekávat koncentrace do 200 µg.m-3.
V případě realizace varianty 3 byly vypočteny nejvyšší maximální hodinové koncentrace
oxidu dusičitého nad hranicí 300 µg.m-3 v oblasti MÚK Vychovatelna. Hodnoty nad 250
µg.m-3 lze očekávat v širším území této lokality a dále podél stávající ulice Čuprova v úseku
mezi ulicemi Zenklova a Sokolovská, v oblasti napojení Libeňské spojky na MO a u
západního portálu tunelu pod Bílou skálou. V prostoru mezi Zenklovou a ulicí Vosmíkových
nad tunelem Libeňské spojky byly vypočteny koncentrace do 200 µg.m-3. V oblasti podél
Povltavské, kde je povrchově veden pouze jeden dopravní proud (a to ve směru Pelc Tyrolka
– Balabenka), byly vypočteny koncentrace od 100 do 180 µg.m-3, nejnižší hodnoty lze
očekávat na úrovni silnice U Českých loděnic. V ostatních částech zájmového území se
varianta od výše popisovaných výrazněji neliší.
V případě odvětrání stoupajícího tubusu Libeňské spojky pouze portály (varianty 2 a 4) lze na
většině území očekávat obdobné rozložení imisních koncentrací jako ve variantě 1, vyšší
imisní zátěž byla vypočtena v blízkosti Libeňské spojky, od Prosecké radiály po území podél
Povltavské ulice. Podél Libeňské spojky se zvětší imisní pole s koncentracemi nad 200 a nad
250 µg.m-3, v oblasti MÚK Vychovatelna dojde ke zvětšení polí s koncentracemi nad
300 µg.m-3. Z těchto dvou variant byly vyšší hodnoty vypočteny ve variantě 2.
Imisní limit pro maximální hodinové koncentrace NO2 je pro období po roce 2010 stanoven
na 200 µg.m-3, výhledově platí i pro rok 2015.
Maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého – porovnání variant
Porovnání hodnocených variant z hlediska imisní zátěže IHkNO2 lze provést na základě počtu
referenčních bodů (RB), ve kterých bylo vypočteno překročení imisního limitu. Jak již bylo
uvedeno, imisní limit je stanoven na 200 µg.m-3 s tolerovaným počtem překročení 18 případů
za rok. Sledován je tedy počet bodů, v nichž bylo vypočteno překročení ve více než 18
případech ročně.
Ve variantě 1 se jedná o 76 bodů, ve variantě byl limit překročen ve 110 RB, ve variantě 3 v
64 RB a ve variantě 4 v 95 RB.
Průměrné roční koncentrace benzenu – celková úroveň imisní zátěže
Průměrné roční koncentrace benzenu se ve variantě 1 pohybují nejvýše těsně nad 1,8 µg.m-3, a
to lokálně v oblasti východního portálu tunelu na trase MO ve směru Pelc Tyrolka –
Balabenka a v blízkosti jižního portálu tunelu na Libeňské spojce. V oblasti Čuprovy ulice
mezi MÚK U Kříže a MÚK Balabenka byly vypočteny hodnoty koncentrací v rozmezí 1,2 až
1,8 µg.m-3. Hodnoty mezi 1,2 - 1,4 µg.m-3 lze očekávat v oblasti severního portálu tunelu na
Libeňské spojce, v oblasti MÚK Pelc Tyrolka a v okolí mostu Barikádníků. Podél Povltavské
ulice byly vypočteny hodnoty 1 – 1,3 µg.m-3, v oblasti tunelového vedení pak hodnoty 0,9 – 1
µg.m-3.
Ve variantě 3 byly vypočteny nejvyšší hodnoty v okolí jižního portálu tunelu na Libeňské
spojce, kde budou dosahovat nejvýše 1,8 µg.m-3. V oblasti Čuprovy ulice lze mezi ulicemi
Sokolovká a Zenklova očekávat koncentrace od 1,2 do 1,5 µg.m-3. U západního portálu tunelu
pod Bílou skálou budou vypočtené hodnoty mírně převyšovat 1,2 µg.m-3, podél Povltavské
ulice budou koncentrace dosahovat rozmezí od 0,8 do 1 µg.m-3.
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MÚK Vychovatelna v oblasti severních portálů dolního tubusu tunelu Libeňské spojky, kde
se projeví odlišný způsob jeho odvětrání. Z vyhodnocení vyplývá, že v blízkosti severních
portálů lze ve variantách 2 a 4 očekávat koncentrace do 1,8 µg.m-3.
Průměrné roční koncentrace benzenu – rozdílové hodnoty
Oproti nulové variantě lze ve variantě 1 očekávat nejvyšší imisní přírůstek nad 0,5 µg.m-3
v oblasti východního portálu tunelu pod Povltavskou ulicí a v oblasti křižovatky U Kříže
u napojení Libeňské spojky na Městský okruh. Mezi MÚK Balabenka a MÚK U Kříže bylo
vypočteno navýšení v rozsahu 0,4 – 0,5 µg.m-3. V oblasti severních portálů tunelu Libeňské
spojky (oblast MÚK Vychovatelna) lze očekávat navýšení do 0,25 µg.m-3. Podél Povltavské
ulice bylo vypočteno navýšení od 0,1 do 0,4 µg.m-3, v oblasti nad Povltavským tunelem
navýšení nepřekročí 0,1 µg.m-3.
Ve variantě 3 (tj. MO ve var. V2) byl nejvyšší nárůst ve srovnání se stavem bez výstavby MO
a Libeňské spojky vypočten na úrovni nad 0,5 µg.m-3 opět v oblasti jižního portálu tunelu
Libeňské spojky. Příspěvky od 0,3 do 0,5 µg.m-3 lze očekávat podél plánované trasy MO
v úseku MÚK Balabenka po křížení Zenklovy a Povltavské ulice. Podél Povltavské ulice se
bude nárůst koncentrací pohybovat ve výši cca 0,1 µg.m-3. V oblasti západního portálu tunelu
pod Bílou skálou byl vypočten nejvyšší příspěvek na úrovni 0,35 µg.m-3. V širším okolí je
pak patrný příspěvek Vysočanské radiály, který bude dosahovat, stejně jako u předchozí
varianty až 0,4 µg.m-3.
Současně s nárůstem imisních hodnot na posuzované lokalitě dojde zároveň i k poklesu imisní
zátěže, a to zejména v ulici Poděbradská, až o 0,04 µg.m-3 a v ulici Kbelská, až o 0,14 µg.m-3
ve všech posuzovaných variantách.
Ve variantách 2 a 4 lze v blízkosti severních portálů dolního tubusu Libeňské spojky očekávat
nárůst koncentrací, a to do 0,5 µg.m-3. Se vzdáleností od portálů nárůst klesá, ve vzdálenosti
200 m bude dosahovat již méně než 0,1 µg.m-3, ve vzdálenosti cca 500 m pak méně než 0,005
µg.m-3. Naopak mírný pokles imisní zátěže lze očekávat ve větší vzdálenosti od portálů, kde
se projeví vliv odvětrání výduchem ve variantách 1 a 3. Pokles lze očekávat však pouze do
hodnot na úrovni 0,003 µg.m-3.
Pro průměrné roční koncentrace benzenu po roce 2010 je stanoven imisní limit ve výši 5
µg.m-3. Tato hranice není nikde v zájmovém území překročena ani v jedné z hodnocených
variant.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – celková úroveň
V případě průměrných ročních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 lze ve
variantě 1 očekávat nejvyšší hodnoty v okolí Čuprovy ulice v úseku mezi ulicemi Zenklova a
Sokolovská, kde budou přesahovat 40 µg.m-3. Hodnoty koncentrací nad 40 µg.m-3 byly
vypočteny také v oblasti křížení Libeňské spojky s Libereckou ulicí a v oblasti MUK Pelc
Tyrolka. Jedná se však o hodnoty bez zahrnutí sekundární prašnosti z nedopravních zdrojů.
Podél Povltavské lze očekávat v oblasti obousměrně povrchového vedení trasy MO hodnoty
nad 30 µg.m-3, v oblasti tunelového vedení pak koncentrace od 26 do 30 µg.m-3.
Ve variantě 3 byly v okolí Povltavské ulice vypočteny koncentrace v rozmezí 25 – 30 µg.m-3.
V ostatních částech zájmového území se obě varianty výrazněji neliší.
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Varianty 2 a 4 se liší od výše uvedeného imisního posouzení variant 1 a 3 pouze v blízkosti

MÚK Vychovatelna v oblasti severních portálů dolního tubusu tunelu Libeňské spojky. Ve
variantách 2 a 4 v této oblasti dojde ke zvětšení pole koncentrací o hodnoty v rozmezí od 36
do 38 µg.m-3.
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 – rozdílové hodnoty
Nárůst koncentrací oproti výchozímu stavu se ve variantě 1 pohybuje mezi 2,5 – 10 µg.m-3. V
nejvíce zatížené části, tj. mezi MÚK U Kříže a MÚK Balabenka a podél navazujících úseků
komunikací (Čuprova, Vysočanská radiála) dosahují rozdílové hodnoty 10 – 15, lokálně až 20
µg.m-3. Zvýšení IHr PM10 o 5 až 10 µg.m-3 lze očekávat i dále podél Vysočanské radiály, k
nárůstu o 1 – 5 µg.m-3 dojde lokálně i v oblasti severně od MO. V prostoru MÚK
Vychovatelna u křížení Libeňské spojky a Prosecké radiály bylo vypočteno navýšení v
rozmezí od 3 do 5,5 µg.m-3. Naproti tomu k zlepšení imisní situace PM10 dojde v ulici V
Holešovičkách (o 1 až 2 µg.m-3) a dále v celé východní části zájmového území, kde se
projevuje pokles intenzit dopravy (ovšem s výjimkou okolí Vysočanské radiály, kde dojde
naopak k nárůstu). Pokles imisní zátěže do 1 µg.m-3 byl vypočten v prostoru mezi Zenklovou
ulicí a ulicí Vosmíkových nad tunelovým vedením Libeňské spojky. U Poděbradské ulice
dosahuje snížení IHr PM10 více než 5 µg.m-3, u Kbelské a Prosecké ulice pak 2,5 až 5 µg.m-3.
Celkově tak lze konstatovat, že zlepšení imisní situace se projeví podél mnoha komunikací ve
větší vzdálenosti od MO, jelikož dojde k přesunu části dopravy na novou hlavní trasu. Naopak
podél samotné trasy MO a u nejvýznamnějších navazujících tahů (Libeňská spojka,
Vysočanská radiála) je nutno očekávat nárůst imisních hodnot PM10.
Rozložení rozdílových hodnot pro variantu 3 (MO ve var. V2) je celkově obdobné jako v
předešlém případě, avšak s mírnějším nárůstem IHr PM10 v západní části MO, tj. v úseku kde
je část dopravy MO (stavba č. 0081) vedena tunelem. Nárůst imisních hodnot zde dosahuje
jen 0,5 – 2,5 µg.m-3. Naopak pásmo snížení IHr PM10 v ulici V Holešovičkách a prostoru nad
tunelem Libeňské spojky je výraznější.
Při srovnání variant 2 a 4 („LS – „portál“) s variantami 1 a 3 (výduch) lze očekávat změnu
imisní zátěže opět pouze v blízkosti severních portálů dolního tubusu Libeňské spojky. Ve
variantách 2 a 4, kdy budou emise z tunelu odvětrány pouze portály, lze v jejich blízkosti
očekávat ve srovnání s variantami 1 a 3 (odvětrání výduchem) vyšší koncentrace, a to až o 4
µg.m-3. Nárůst koncentrací se bude se vzdáleností od portálů opět rychle snižovat, ve
vzdálenosti cca 200 m bylo vypočteno navýšení do 0,5 µg.m-3, ve vzdálenosti cca 450 m bude
dosahovat méně než 0,05 µg.m-3. Minimální pokles imisní zátěže v setinách mikrogramu, lze
opět očekávat ve větší vzdálenosti od portálů.
Na poměrně vysokých hodnotách se (spolu s vysokou dopravní zátěží na nové komunikaci)
podílí skutečnost, že v případě suspendovaných částic frakce PM10 nedochází (na rozdíl od
plynných polutantů) k příznivému vývoji emisních parametrů vozidel. Proto je možné říci, že
průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 vzrostou obdobně jako se
zvýší intenzita dopravy. Je to zejména z toho důvodu, že naprostá většina emisí je tvořena
zvířeným prachem, jehož množství se obměnou vozidel nesníží.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 je dle platné
legislativy stanoven na období po roce 2010 ve výši 40 µg.m-3, přičemž, obdobně jako u stavu
bez výstavby, je nutno uvažovat i s příspěvkem prašnosti z volných ploch. Je tedy nutno
konstatovat, že v části území bude (při zadaných intenzitách dopravy na úrovni sta tisíc
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vozidel a více) pravděpodobně docházet k překročení limitní hodnoty, a to zejména v úseku
Čuprovy ul. mezi MÚK U Kříže a Balabenka a dále u MÚK Pelc Tyrolka. Lokálně může
docházet k překročení limitu i v blízkosti dalších silně zatížených komunikací.
Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu – celková úroveň imisí z dopravy
Nejvyšší příspěvek automobilové dopravy k průměrným ročním koncentracím
benzo[a]pyrenu ve variantě 1 byl vypočten přes 0,16 ng.m-3, a to lokálně u východního
portálu tunelu na trase MO ve směru Pelc Tyrolka – Balabenka a v blízkosti jižního portálu
tunelu na Libeňské spojce. Dále pak v oblasti Čuprovy ulice mezi MÚK U Kříže a nájezdem
na Vysočanskou radiálu, u MÚK Pelc Tyrolka a u křížení Libeňské spojky s Libereckou.
Hodnoty mezi 0,08 až 0,16 ng.m-3 byly vypočteny podél celé trasy Libeňské spojky, podél
Městského okruhu č. 0081, s výjimkou úseku tunelového vedení, a dále podél Liberecké,
ulice V Holešovičkách a v okolí mostu Barikádníků. Koncentrace nad 0,06 ng.m-3 lze
očekávat podél dalších dopravních tahů v lokalitě, tj. podél Vysočanské radiály a Kbelské.
Ve variantě 3 byl vypočten nejvyšší příspěvek z dopravních zdrojů v oblasti západního
portálu tunelu pod Bílou skálou, kde hodnoty podle výsledků výpočtů překročí 0,16 ng.m-3.
Podél Povltavské ulice budou koncentrace dosahovat rozmezí od 0,06 do 0,08 ng.m-3,
v blízkosti západního portálu tunelu pod Bílou skálou i více. V ostatních místech posuzované
lokality se hodnoty imisních příspěvků z automobilové dopravy velmi blíží hodnotám
vypočtených ve variantě 1.
Varianty 2 a 4 se liší od výše uvedeného imisního posouzení variant 1 a 3 pouze v blízkosti
MÚK Vychovatelna v oblasti severních portálů dolního tubusu tunelu Libeňské spojky. Ve
variantách 2 a 4 v této oblasti dojde ke zvětšení pole koncentrací o hodnotě nad 0,16 ng.m-3.

Průměrné roční koncentrace benzo[a]pyrenu –rozdílové hodnoty
Ve srovnání varianty 1 s nulovou variantou lze v posuzované oblasti očekávat nejvyšší imisní
přírůstek nad 0,16 ng.m-3, a to v oblasti východního portálu tunelu pod Povltavskou ulicí.
Podél trasy MO mezi MÚK Balabenka a MÚK U Kříže a podél napojení Libeňské spojky
byly vypočteny příspěvky v rozmezí 0,09 až 0,14 ng.m-3, podél Povltavské mezi křížením ulic
Zenklova a Povltavská a MÚK Pelc Tyrolka se budou pohybovat změny koncentrací
v rozmezí od 0,02 do 0,07 ng.m-3. Patrný je dále nárůst podél Libeňské spojky, až o 0,05
ng.m-3 a dále podél Vysočanské radiály, kde bude nárůst až 0,07 ng.m-3.
Přírůstek koncentrací ve variantě 3 je obdobný jako ve variantě 1. Změna je patrná pouze
v oblasti křížení Zenklovy a Povltavské ulice, kde budou hodnoty dosahovat nejvýše 0,05
ng.m-3, a dále v oblasti západního portálu tunelu pod Bílou skálou. Zde bude nárůst oproti
nulové variantě dosahovat až 0,19 ng.m-3.
Pokles imisní zátěže bude opět pro varianty shodný, projeví se v ulici Poděbradská, o více než
0,2 ng.m-3, v ulici Kbelská, až o 0,18 ng.m-3 a podél ulice V Holešovičkách, kde budou
poklesy dosahovat až 0,015 ng.m-3.
Pří srovnání variant 2 a 4 („portál“) s variantami 1 a 3 („výduch“) lze očekávat změnu imisní
zátěže opět pouze v blízkosti severních portálů dolního tubusu Libeňské spojky. Největší
nárůst byl vypočten v těsné blízkosti severních portálů dolního tubusu tunelu Libeňské
spojky, kde lze očekávat navýšení do 0,06 ng.m-3. Ve vzdálenosti cca 200 m již nebude nárůst
přesahovat 0,005 ng.m-3. Mírný pokles imisní zátěže lze opět očekávat ve větší vzdálenosti od
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portálů. Pokles lze dle výsledků modelových výpočtů očekávat minimální, v tisícinách
nanogramu.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je na období po roce 2010
stanoven ve výši 1 ng.m-3. Vzhledem ke skutečnosti, že v modelových výpočtech není
zahrnuto imisní pozadí, ale pouze příspěvek automobilové dopravy v zájmovém území, není
možné vypočtené hodnoty s limitem přímo porovnávat.

D.I.2.2 Vliv v období výstavby
Období výstavby bude pro obyvatele v bezprostřední blízkosti nové komunikace představovat
krátkodobé zhoršení stavu ovzduší, jedná se však o zhoršení dočasné, které lze dostupnými
technickými a organizačními opatřeními omezit na přípustnou míru. Je nutno očekávat
nárůsty imisní zátěže zejména z pohledu krátkodobých (hodinových, denních) koncentrací,
zejména oxidu dusičitého a suspendovaných částic:
• nejvyšší nárůst maximálních hodinových koncentrací v průběhu stavební činnosti (v etapě
zemních prací) podél nejbližší obytné zástavby dosahuje 30 – 60 µg.m-3. Se vzdáleností
pak koncentrace klesají, ve větší vzdálenosti od staveniště podél odjezdových tras byly
vypočteny příspěvky do 1 µg.m-3.
•

nejvyšší nárůst 24hodinových koncentrací PM10 u nejbližší obytné zástavby činí 15 µg.m3
. Se vzdáleností však příspěvky rychle klesají a ve vzdálenosti cca 50 m od hranice
staveniště již příspěvky dosahují méně než 8 µg.m-3. V okolí příjezdových a odjezdových
tras ve větší vzdálenosti od prostoru staveniště byl vypočten příspěvek do 0,1 µg.m-3.

Vzhledem k umístění stavby uprostřed města je nutné při plánování stavby a výběru
dodavatele preferovat nasazení moderní techniky s nízkými emisními parametry. Nárůst
prašnosti v průběhu výstavby je nutno omezovat kropením, oplachem aut před výjezdem na
komunikace, pravidelnou očistou povrchu příjezdových a odjezdových tras staveništní
dopravy apod.
Podrobné vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou uvedeny v rozptylové studii, která je uvedena
v příloze H.4 této dokumentace.

D.I.2.3 Vlivy na klima
Tunelová dopravní stavba nebude mít vliv na klimatické charakteristiky oblasti.

D.I.2.4 Celopražské dopady
Podle podkladových materiálů zpracovaných pro „Program ke zlepšení kvality ovzduší na
území hl. m. Prahy“ je možné provést celkové zhodnocení očekávaných změn v imisní situaci
v rámci celého území hl. m. Prahy, ke kterému dojde vlivem výstavby plánovaných částí
Městského okruhu a navazujících úseků kapacitních komunikací (Libeňská spojka atd.).
Z výsledků hodnocení je zřejmé, že Městský okruh, obdobně jako každá kapacitní
komunikace, představuje nový zdroj znečištění ovzduší v řešeném území a v jeho okolí
(zejména podél povrchových úseků) je nutno očekávat nárůst imisní zátěže. Současně však
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odvádí dopravu z jiných komunikací, a tím přispívá k snížení imisní zátěže v širším území
města. Celkově je možné konstatovat, že:
•
•
•
•

zprovozněním Městského okruhu a Libeňské spojky dojde na většině území města ke
snížení koncentrací všech znečišťujících látek. Nárůst imisní zátěže vlivem provozu MO a
LS zasahuje výrazně menší plochu a zejména pak výrazně menší počet obyvatel.
Největší snížení imisní zátěže vlivem Městského okruhu a Libeňské spojky lze očekávat
v centru města, zejména podél Severojižní magistrály v úseku Argentinská – Hlávkův
most – Wilsonova a na křižovatce Koněvova × Jana Želivského.
Zlepšení plynulosti dopravy na mnoha komunikacích vyústí v plošné snížení imisní zátěže
v celém centru, na východě a severu města.
Naopak nárůst imisní zátěže vlivem provozu Městského okruhu a Libeňské spojky je
nutno očekávat zejména na trase okruhu v části Pelc Tyrolka – Povltavská – Čuprova –
Spojovací a závěrečné části úseku na území MČ Prahy 10, kde se jedná o povrchové
úseky.

D.I.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
D.I.3.1 Vlivy na hlukovou situaci
Zprovoznění nových městských okruhů znamená zvýšení hluku ze silniční dopravy v jejich
bezprostředním okolí, které však obvykle bývá méně zaplněno obytnou zástavbou. Okruh
vždy odčerpá určitý podíl dopravy z existujících komunikací, většinou vedených v husté
městské obytné zástavbě. V daném případě však Městský okruh prochází intravilánem města.
Proto bylo snahou vést jeho trasování tak, aby značná část předmětné stavby MO byla
umístěna v tunelech, které představují nejspolehlivější ochranu před hlukovou zátěží.
Kumulativní vlivy hlukové zátěže z provozu a výstavby Libeňské spojky byly spolu
s variantami stavby č.081 MO v úseku Pelc Tyrolka – Balabenka vyhodnoceny hlukovou
studií, která je uvedena v příloze H.3 této dokumentace. Rozsah posuzovaného území je
zřejmý také z kapitoly B.III.4.1.
D.I.3.1.1 Výstavba
Vysokou hlukovou zátěž okolí stavenišť lze očekávat v období výstavby téměř v celém úseku
stavby Libeňské spojky, zejména při přestavbě MÚK U Kříže ale také při dostavbě MÚK
Balabenka (stavba č.0081 MO). Jedná se o území s obytnou zástavbou v blízkosti stavby a
hustou sítí tramvajových i autobusových linek MHD. Podle zkušeností se stavbami tohoto
druhu a rozsahu bude hluk nejvyšší v prvních fázích výstavby při zemních pracích.
Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti příslušný denní době od 7 do 21 hodin je ve
venkovním chráněném prostoru staveb LAeq = 65 dB. Lze očekávat, že v několika úsecích, kde
je obytná zástavba ve vzdálenosti pouze několik desítek metrů, bude hluk šířený ze stavby na
hranici tohoto limitu. Při podobných stavbách se v minulosti osvědčilo, kdy hlučné práce
probíhaly pouze v čase od 8 do 18 hodin. Hluk ze stavby je obyvateli vnímán nepříznivě,
protože má odlišný charakter, než hluk z dopravy.
Stanovení rozsahu použití stavebních strojů a jejich časové nasazení je v této fázi
projektování velmi obtížné. V současné době není znám dodavatel stavby (strojní,
automobilový park) a přesný harmonogram postupu výstavby. Stanovení dopravních tras je
závislé na výběru dodavatele a jeho možností využívání existujícího nebo nově zřízeného
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zázemí. Dále jsou rozhodující místa odběru betonu, možnost skládky zeminy apod. Dále bude
nutné stanovit i objízdné trasy v případě uzavírek stávajících komunikací.
Doprava stavebního materiálu, přeprava zeminy a demoličního materiálu se předpokládá po
trase navrhovaných komunikací a po veřejných komunikacích. Intenzita dopravy bude závislá
na výběru z uvažovaných variant LS + MO1 nebo LS + MO2. Pro omezení dopravy na
veřejných komunikacích bude využita lodní přeprava materiálu po Vltavě.
Pro výstavbu Libeňské spojky a Městského okruhu jsou k dispozici odhady dopravního
zatížení vyvolané stavbou. Pro variantu LS + MO1 je předpokládána maximální intenzita
nákladních automobilů 120 průjezdů za den. Pro variantu LS + MO2 je předpokládána
maximální intenzita nákladních automobilů 250 průjezdů za den. Z toho na úseku MÚK
Balabenka – MÚK Na Košince se předpokládá 90 průjezdů za den a na úseku Na Košince loď na Vltavě 160 průjezdů za den.
V současném stavu je 24 - hodinová intenzita dopravy například na Čuprově ulici 38 600
všech vozidel, z toho 2 970 nákladních, při výstavbě je odhadován maximální přírůstek
vlivem stavby 250 nákladních vozidel za den. Jedná se o cca desetiprocentní navýšení počtu
nákladních vozidel, z čehož lze dle výsledku výpočtu usuzovat, že doprava spojená
s výstavbou bude znamenat nárůst hluku do 0,5 dB.
Přístup stavebního materiálu na jednotlivá staveniště Libeňské spojky musí být zajištěn
převážně po nadřazených komunikacích vedených mimo přímý styk s obytnou zástavbou.
Tomuto kritériu ovšem nelze vyhovět v konečném úseku, neboť vlastní komunikace LS je
situována do urbanizovaného a obydleného území. Jako nejvýhodnější přístupové cesty se
jeví Prosecká radiála (Liberecká ul.), pokračující dále na D8 a MO v Povltavské ulici.
Z těchto dvou přístupových tepen bude dopravován jak materiál na stavbu, tak i rubanina ze
stavby. Nepřípustné je využití uliční sítě ulic Zenklova (od Vychovatelny do Kobylis a od
Kříže na Palmovku), Davídkova, Na Stráži, Prosecká, Budínova, Primátorské atd. Konkrétní
trasy dopravy materiálů musí být stanoveny na základě možných objízdných tras při uzavírce
Zenklovy ulice, tak aby navzájem nekolidovaly. Ukládání výkopku bude na skládce
v severním okolí Prahy právě v návaznosti na komunikaci D8. Zdroj hlavního stavebního
materiálu-transportbetonu bude souviset s realizační firmou. Jako nejbližší betonárky jsou
TBG Metrostav na Rohanském ostrově, Trans Beton SKANSKA Letňany a Holešovice,
ZAPA beton Stará Boleslav. Staveništní doprava bude zajištěna rovněž standardními
dopravními a mechanizačními prostředky a nebudou zde vytvářeny žádné dočasné
komunikace, kromě zpevněných ploch pro skládky a odstav.
Opatření ke snížení hluku
Pro dodržení výše uvedeného hygienického limitu v chráněném venkovním prostoru staveb
musí být dodržena následující protihluková opatření:
• Při realizaci křižovatek Balabenka a U Kříže musí být předem realizována protihluková
opatření v okolí staveniště, která budou stanovena v dalších stupních PD na základě
podrobnějších znalostí o realizaci stavby;
•

pracovní doba na stavbě bude pouze 10 hodin a doporučuje se doba mezi 8. až 18.
hodinou, o víkendech se doporučují pouze méně hlučné práce ;
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•

vybraný dodavatel stavby musí zajistit vypracování hlukové studie pro období výstavby
na základě použitého strojového parku a přesného harmonogramu prací a pro nejhlučnější
fáze výstavby;

•

hluková situace musí být monitorována měřením ekvivalentních hladin akustického tlaku
v chráněném venkovním prostoru dle pokynů Hygienické stanice hlavního města Praha;

•

velmi hlučné práce na staveništi se doporučuje oznámit obyvatelům okolních domů
předem a neprovádět tyto práce o víkendech.

Bližší údaje o hluku z výstavby Libeňské spojky jsou uvedeny ve hlukové studii, která je
přílohou H.3 této dokumentace.
D.I.3.1.2 Provoz
Po zahájení provozu se komunikace Libeňské spojky stane významným liniovým zdrojem
hluku. Podrobné zhodnocení hlukové zátěže z provozu Libeňské spojky a kumulativního
vlivu hlukové zátěže z provozu stavby 0081 MO a navazujících komunikací na nejbližší
obytnou zástavbu a dotčené obyvatelstvo bylo provedeno k roku 2015. Hluková studie
posuzuje následující stavy:
•
•

rok 2015 – stav bez MO a LS (aktivní nulová varianta)
rok 2015 – cílový stav komunikační sítě se stavbou č.081 MO ve variantách 1 a 2 a
invariantní řešení Libeňské spojky

Varianta 2015 bez MO a Libeňské spojky (aktivní nulová varianta)
Ve variantě 2015 bez městského okruhu a Libeňské spojky se proti současnému stavu
předpokládá navýšení dopravy na většině komunikací a stavba nové ulice Pobřežní IV sever a
jih, která ovlivní hlukovou situaci hlavně na ulicích Sokolovská a Na Žertvách. V této
souvislosti by v určitých místech došlo ke snížení hluku, na jiných naopak ke zvýšení hluku.
Podrobné údaje jsou uvedeny ve hlukové studii, která je přílohou H.3 této dokumentace.
Varianta LS + MO1 (patrové vedení v ulici Povltavská) v roce 2015
Realizací posuzovaných úseků městského okruhu a na ně navazujících staveb Libeňská
spojka a Vysočanská radiála budou do posuzovaného území přivedeny vyšší dopravní zátěže,
než je tomu v současné době. Dopravní intenzita na MO se v posuzovaném úseku bude
pohybovat mezi 71 000 až 158 000 vozidel za 24 hodin. Tato zátěž představuje i nárůst emisí
hluku, který se v některých úsecích pohybuje až do 10 dB proti současnému stavu. Z tohoto
důvodu jsou v celém posuzovaném úseku MO navržena rozsáhlá protihluková opatření podél
komunikací. Jedná se převážně o zalomené protihlukové stěny a polozavřené stěny výšky 4 5 m.
Největší problémy vznikají v úseku ZÚ – km 1.0, tj. mezi MÚK Balabenka a MÚK U Kříže,
kde se napojují další dvě významné komunikace, Libeňská spojka a Vysočanská radiála.
Rozsah protihlukových stěn (PHS) je v tomto úseku značný a jejich realizace bude obtížná
vzhledem k výrazným výškovým změnám ve vedení jednotlivých větví. I přes velký rozsah
navržených protihlukových opatření není v současném stavu technických podkladů možné
dodržet hygienické limity zejména v době noční. V následující tabulce jsou uvedeny lokality,
kde bude i v situaci s protihlukovými clonami překročen hygienický limit pro noční dobu.
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Tabulka 50: Místa výrazných překročení hygienických limitů hluku, LS + MO1
Noční doba
LAeq (dB)

Místo

Zdroj hluku

Vysočanské náměstí

až 68

Silnice

Českomoravská

až 63

Silnice a tramvaj

Sokolovská
(od MUK Balabenka směr ul. Fredova)

až 64

Silnice a tramvaj

U Balabenky

až 67

Tramvaj

Zenklova
(od ul. Na Sypkém po ul. Podlipného)

až 72

Silnice a tramvaj

Zenklova
(u ulice Prosecké)

až 70

Silnice a tramvaj

Zenklova
(od Horova nám. po U Libeňského zámku)

až 73

Silnice a tramvaj

Zenklova
(od Elsnicova nám. po ul. Na Žertvách)

až 67

Silnice a tramvaj

Vosmíkových

až 66

Silnice

V Holešovičkách

až 71

Silnice

Střížkovská

až 65

Silnice

Kovanecká

až 57

Silnice

Náměstí Na Balabence

až 62

Silnice

Pod Labuťkou

až 62

Silnice

Z tabulky je zřejmé, že se jedná zejména o části ulic Zenklova, Sokolovská, Českomoravská,
V Holešovičkách a Vosmíkových. Na většině těchto míst má významný vliv tramvajová
doprava, nebo místní doprava mimo Městský okruh. Při uvažování pouze hluku ze samotného
Městského okruhu a navržených protihlukových opatření by byl hygienický limit překročen
pouze na náměstí Na Balabence, ulici Kovanecké a Pod Labuťkou.
Po realizaci Městského okruhu a LS dojde ke snížení dopravní zátěže na některých dnes
značně zatížených komunikacích mimo trasu MO a tím i ke snížení hlukové zátěže v okolí
těchto komunikací. Komunikace, kde dojde k výraznějšímu snížení intenzit dopravy po
realizaci MO + LS proti stavu bez MO + LS, jsou v následující tabulce.
Tabulka 51: Komunikace, kde dojde k výraznějšímu snížení intenzit dopravy po realizaci
LS+MO proti stavu bez výstavby těchto komunikací
Varianta s LS + MO
(2015)

670

25900

820

310

-4200

-790

-360

Zenklova
k Libeňskému
mostu

24000

1320

570

16400

1010

390

-7600

-310

-180

137

z toho
TĚŽKÝCH

z toho
TĚŽKÝCH

1610

VŠECHNA
vozidla

z toho
POMALÝCH

30100

VŠECHNA
vozidla

z toho
TĚŽKÝCH

Českomoravská

VŠECHNA
vozidla

z toho
POMALÝCH

Rozdíl
z toho
POMALÝCH

Varianta 0
(2015)

Intenzity dopravy
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Varianta 0
(2015)

Intenzity dopravy

Varianta s LS + MO
(2015)

Rozdíl

88500

4820

1800

70600

3410

1390

-17900

1410

-410

Prosecká

20100

1350

470

14000

780

320

-6100

-570

-150

Vosmíkových

15200

550

290

6100

200

100

-9100

-350

-190

V Holešovičkách

V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku
LAeq (dB) u domů, kde rozdíl mezi variantami 2015 bez MO a s Městským okruhem
LS + MO1 je větší než +2 dB.
Tabulka 52: Vypočtené hodnoty akustického tlaku LAeq (dB) u obytných budov, kde rozdíl
v roce 2015 mezi LS + MO1 a variantou bez LS a MO je více než 2dB (maximální hodnoty
vypočtené na celé fasádě budov)
Denní doba LAeq (dB)

Noční doba LAeq (dB)

Číslo

Varianta 0 (2015)

Varianta
LS + MO1

Rozdíl

Varianta
0 (2015)

Varianta
LS + MO1

Rozdíl

59 / 1344

51

56

5

44

53

9

ORTENOVO NÁM. 14 / 1494

50

55

5

43

51

8

JANKOVCOVA

55 / 1054

51

56

5

45

53

8

2 / 1054

51

56

5

45

53

8

/ 1141

61

68

7

54

60

6

U VODY

9 / 1399

62

64

2

55

59

4

VARHULÍKOVA

4 / 1399

62

64

2

55

59

4

NA JABLOŇCE

12 / 771

49

51

2

42

45

3

KE STÍRCE

10 / 445

50

52

2

43

46

3

U TŘEŠŇOVKY

15 / 445

50

52

2

43

46

3

U VODY

5 / 1401

58

59

1

52

55

3

U VODY

3 / 1402

57

59

2

51

54

3

DAVÍDKOVA

59 / 673

72

74

2

63

65

2

DAVÍDKOVA

52 / 1076

71

73

2

62

64

2

NA KOŠINCE

1 / 502

62

63

1

54

56

2

FR. KADLECE

2 / 1007

68

71

3

63

65

2

NA STRÁŽI

4 / 1007

68

71

3

63

65

2

NA STRÁŽI

3 / 1210

67

70

3

62

64

2

NA VARTĚ

1 / 1210

67

70

3

62

64

2

Ulice
JANKOVCOVA

PŘÍVOZNÍ
SPOJOVACÍ

Nárůst hluku o 2 dB již lze z hlediska hlukové zátěže obyvatel považovat za významný.
Tabulka dokládá, že počet domů, u nichž k významnému nárůstu hluku dojde, není relativně
vysoký. Jejich výskyt v dané lokalitě závisí na místním vztahu domu a nově budované
komunikace.
Účinnost protihlukových opatření je vyčíslena v následující tabulce, kde jsou uvedeny
maximální hodnoty akustického tlaku u obytných budov pro variantu LS+MO1
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s protihlukovými clonami a bez clon. V tabulce jsou uvedeny domy, kde účinnost
protihlukových clon v noční době je větší než 6 dB.
Tabulka 53: Vypočtené hodnoty akustického tlaku LAeq (dB) u obytných budov pro variantu
LS+MO1, s protihlukovými clonami a bez clon (maximální hodnota vypočtená na celé fasádě
budovy), kde je účinnost clon v noční době minimálně 6 dB
Varianta výpočtu LS+MO1
Ulice

Číslo

Denní doba LAeq (dB)
Bez clon S clonami Rozdíl

KOLČAVKA
PRIMÁTORSKÁ
NÁM. NA BALABENCE
KANDERTOVA
PRIMÁTORSKÁ
NÁM. NA BALABENCE
NÁM. NA BALABENCE
KLIHAŘSKÁ
U ROKYTKY
KANDERTOVA
LINDNEROVA
PODLIPNÉHO
KLIHAŘSKÁ
BEDNÁŘSKÁ
NA ROKYTCE
PIVOVARNICKÁ
BEDNÁŘSKÁ
NA ROKYTCE
NÁM. NA BALABENCE
PIVOVARNICKÁ
LINDNEROVA
PIVOVARNICKÁ
PRIMÁTORSKÁ
PIVOVARNICKÁ
NA ROKYTCE
U LIBEŇSK. PIVOVARU
STEJSKALOVA
U ROKYTKY
U LIBEŇSK. PIVOVARU
NA ROKYTCE
NA ROKYTCE
POD LABUŤKOU
KANDERTOVA
PRIMÁTORSKÁ
U LIBEŇSK. PIVOVARU
KOVANECKÁ
PIVOVARNICKÁ
NA ROKYTCE
POD LABUŤKOU
PIVOVARNICKÁ
PIVOVARNICKÁ

1/68
20/325
3/1437
3/160
25/160
4/1433
2/1438
10/72
19/475
1/1885
6/998
6/998
8/136
3/1030
28/1030
12/1619
4/1029
30/1029
5/1432
10/1618
4/1610
15/1844
22/284
14/503
36/1035
30/1035
8/156
15/156
14/1613
26/1031
24/1032
13/952
5/114
18/114
12/1612
15/2308
8/1942
38/1033
11/951
13/1843
7/1024

72
65
70
70
70
71
70
77
61
70
61
61
77
65
65
60
67
67
72
55
62
65
61
61
68
68
58
58
56
64
62
65
70
70
56
56
56
68
65
63
58
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59
52
61
61
61
62
62
69
53
62
53
53
69
57
57
53
59
59
64
48
55
57
54
53
61
61
51
51
49
57
55
58
63
63
50
50
49
62
59
56
52

-13
-12
-9
-9
-9
-9
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7
-7

Noční doba LAeq (dB)
Bez clon
64
57
63
62
62
63
62
70
55
62
53
53
70
58
58
54
60
60
64
49
55
58
56
54
61
61
51
51
50
57
54
57
62
62
51
50
49
61
58
55
51

S clonami Rozdíl
53
45
54
55
55
55
55
62
46
55
46
46
62
51
51
46
53
53
57
41
48
51
47
46
54
54
44
44
42
51
48
51
56
56
43
44
42
55
52
49
45

-11
-12
-9
-8
-8
-8
-7
-9
-9
-7
-7
-7
-8
-7
-7
-8
-7
-7
-7
-8
-6
-7
-9
-8
-7
-7
-7
-7
-8
-6
-6
-6
-6
-6
-7
-7
-7
-6
-7
-6
-6
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Varianta výpočtu LS+MO1
Ulice

Číslo

Denní doba LAeq (dB)
Bez clon S clonami Rozdíl

BEDNÁŘSKÁ
POD LABUŤKOU
NAD KOLČAVKOU
KOLČAVKA
U LIBEŇSK. PIVOVARU
PIVOVARNICKÁ
PIVOVARNICKÁ
U PARNÍHO MLÝNA
U URANIE
PIVOVARNICKÁ
KOVANECKÁ
U LIBEŇSK. PIVOVARU
NÁM. NA BALABENCE
ČUPROVA
PIVOVARNICKÁ
U LIBEŇSK. PIVOVARU
PODVINNÝ MLÝN
PIVOVARNICKÁ
PODVINNÝ MLÝN

1/1024
9/950
8/907
3/75
28/1440
1/1022
3/1022
1/1037
14/1037
11/1436
21/2284
16/1614
6/1431
14/1431
9/1435
24/1435
15/2133
5/1023
11/2131

58
68
70
64
61
59
59
53
53
60
54
54
73
73
58
58
52
54
54

52
61
64
58
55
53
53
47
47
54
49
49
67
67
54
54
47
50
50

-7
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-5
-5
-5
-5
-4

Noční doba LAeq (dB)
Bez clon
51
60
63
58
54
52
52
49
49
53
48
49
65
65
52
52
46
48
48

S clonami Rozdíl
45
54
57
51
49
46
46
40
40
48
42
42
60
60
47
47
40
43
42

-6
-6
-6
-7
-6
-6
-6
-9
-9
-6
-6
-7
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6

Tabulka dokladuje, že navržený systém protihlukových clon představuje účinnou
protihlukovou ochranu v místech, kde to okolnosti dovolují. Zároveň je zřejmé, že pokud by
projektované úseky nových páteřních komunikací nebyly těmito clonami vybaveny, byly by
v okolí výrazně překročeny limity hluku. Situace staveb nedovoluje umístění dalších
protihlukových clon. Konkrétní podoba, statika a materiály protihlukových clon budou
stanoveny v dalších stupních projektu.
Do následující tabulky byly zpracovány průměrné změny imise hluku v jednotlivých ulicích,
jak jsou prezentovány v posledním sloupci tabulky v příloze C hlukové studie. Tabulka
poskytuje přehlednou informaci o zvýšeních nebo sníženích hluku ve variantě LS + MO1
proti nulové variantě roku 2015. Záporná čísla znamenají snížení hluku vlivem posuzovaných
staveb, kladná zvýšení.
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Tabulka 54: Vliv posuzovaných staveb na průměrnou imisi hluku v ulicích
Ulice

Změna imise hluku
ΔLAeq (dB)
-4

Českomoravská, Vosmíkových

-3

Bednářská, Kovanecká, Na Sypkém, Nám. Na Balabence, Pivovarnická, Pod
Hájkem, Pod Kotlaskou, Ve Vrchu

-2

Braunerova, Drahobejlova, Hejtmánkova, Konšelská, Kotlaska, Krejčího,
Lihovarská, Na Dědince, Na Žertvách, Nad Kolčavkou, Nad Košinkou, Palmovka,
Podlipného, Primátorská, Stejskalova, U Pošty, V Zahradách, Vacínova

-1

Andrštova, Bulovka, Gabčíkova, Heydukova, Chlumčanského, Chocholouškova,
Kandertova, Kundratka, Kurta Konráda, Lindnerova, Na Hrázi, Na Rozcestí, Na
Šedivé, Na Truhlářce, Na Úbočí, Na Vartě, Na Zedníkově, Nad Rokoskou, Nám. Dr.
V. Holého, Pod Bání, Pod Čertovou skálou, Pod Labuťkou, Pomezní, Prosecká,
Ronkova, S. K. Neumanna, Sokolovská, Soví Vršek, Střížkovská, Stupňová,
Turnovská, U Balabenky, U Libeňského pivovaru, U Pekařky, U Svobodárny,
V Holešovičkách, V Podvrší, Valčíkova, Vysočanské náměstí, Zenklova

0

Budínova, Čertův Vršek, Čihákova, Františka Kadlece, Kovářská, Kubišova,
Matějkova, Na Dlážděnce, Na Hlínách, Na Korábě, Na Pěšinách, Na Stráži, Nad
Koupalištěm, Novákových, Novovysočanská, Pod Vlachovkou, Podvinný Mlýn,
Spojovací, Světova, Trojská, U Nádrže, U Vlachovky

+1

Davídkova, Ke Stírce, Malý Okrouhlík, Na Jabloňce, Na Kopytářce, Na Okrouhlíku,
Na Stírce, Okrouhlická, Pod Hliništěm Pod Náměstím, Rozšířená, Ryzlinková,
Skloněná, U Klobových domů, U Třešňovky, V Mezihoří, Zvonařská

+2

Na Košince, Na Rokytce

+3

U Vody

+4

Jankovcova

Zvýšení imise hluku o 1 dB je obecně považováno za nepříliš významné, je tedy zřejmé, že
k významnému průměrnému zvýšení hluku dojde pouze v několika uvedených ulicích.
Varianta LS + MO2 (tunel pod Bílou skálou) v roce 2015
Tabulka 55: Vypočtené hodnoty akustického tlaku LAeq (dB) u obytných budov, kde rozdíl
mezi LS+MO2 a variantou bez LS+MO v roce 2015 je více než 2dB (maximální hodnoty
vypočtené na celé fasádě budov)

Ulice
ORTENOVO NÁM.
JANKOVCOVA
SPOJOVACÍ
JANKOVCOVA
PŘÍVOZNÍ
U VODY
VARHULÍKOVÁ
NA JABLOŇCE
KE STÍRCE
U TŘEŠŇOVKY

Číslo
14 / 1494
59 / 1344
/ 1141
55 / 1054
2 / 1054
9 / 1399
4 / 1399
12 / 771
10 / 445
15 / 445

Denní doba LAeq (dB)
Varianta
Varianta
LS+MO2 Rozdíl
0 (2015)
(2015)
50
54
4
51
54
3
61
68
7
51
54
3
51
54
3
62
64
2
62
64
2
49
51
2
50
52
2
50
52
2
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Noční doba LAeq (dB)
Varianta
Varianta
LS+MO2 Rozdíl
0 (2015)
(2015)
43
50
7
44
51
7
54
60
6
45
51
6
45
51
6
55
59
4
55
59
4
42
45
3
43
46
3
43
46
3
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Ulice
FRANTIŠKA KADLECE
NA STRÁŽI
NA STRÁŽI
NA VARTĚ

Denní doba LAeq (dB)
Varianta
Varianta
LS+MO2 Rozdíl
0 (2015)
(2015)
68
71
3
68
71
3
67
70
3
67
70
3

Číslo
2 / 1007
4 / 1007
3 / 1210
1 / 1210

Noční doba LAeq (dB)
Varianta
Varianta
LS+MO2 Rozdíl
0 (2015)
(2015)
63
65
2
63
65
2
62
64
2
62
64
2

Cílové řešení Městského okruhu varianty LS + MO2 je v porovnání s variantou LS + MO1
rozdílné pouze v úseku ulice Povltavské, kde pro variantu LS + MO2 je jeden jízdní směr
veden pod Bílou skálou. V ostatních částech MO a napojujících se komunikací jsou obě
varianty totožné, i intenzity dopravy v celém úseku jsou shodné. V blízkém okolí rozdílného
vedení úseku trasy MO nejsou obytné budovy, tedy i výsledné vypočtené hodnoty u obytných
budov jsou obdobné. V následující tabulce jsou uvedeny budovy, kde rozdíl mezi
vypočtenými maximálními hodnotami pro jednotlivé obytné budovy jsou větší než 1 dB. U
všech ostatních obytných domů v posuzované lokalitě jsou rozdíly nižší.
Tabulka 56: Rozdíly v imisi hluku mezi variantami LS + MO1 a LS + MO2
Denní doba LAeq (dB)
Ulice

Číslo

Noční doba LAeq (dB)

Varianta
LS + MO1

Varianta
LS + MO2

Rozdíl

Varianta
LS + MO1

Varianta
LS + MO2

Rozdíl

JANKOVCOVA

59 / 1344

56

54

2

53

51

2

JANKOVCOVA

55 / 1054

56

54

2

53

51

2

2 / 1054

56

54

2

53

51

2

PŘÍVOZNÍ

Ulice V Holešovičkách
Z archívních výsledků měření hluku, prezentovaných výpočtů i stížností obyvatel je známo,
že imise hluku u obytných domů v této ulici je výrazně nadlimitní. Z tohoto důvodu jsou
v následující tabulce uvedeny dopravní zátěže pro posuzované varianty a odpovídající
hodnoty hluku. Je zřejmé, že bez zprovoznění okruhu a LS by v této ulici došlo k dalšímu
nárůstu hluku přibližně o 1 dB, kdežto po zprovoznění projektovaných staveb zůstane hluk
přibližně na současné úrovni.
Tabulka 57: Údaje o dopravních zátěžích a hluku v ulici V Holešovičkách

Varianta

Intenzita dopravy:
všechna vozidla
/ nákladní / pomalá vozidla
(včetně PID)

Nárůst dopravy v % proti
stavu 2005:
všechna vozidla
/ nákladní / pomalá vozidla
(včetně PID)

LAeq (dB)

2005

67 510 / 3 870 / 1 750

71

2015 bez MO a LS

88 850 / 5 170 / 2 150

+32 / +34 / + 23

72

2015 LS + MO1, 2

70 950 / 3 760 / 1 740

+ 5 / -3 / -1

71
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Je zřejmé, že posuzované stavby Městského okruhu a Libeňské spojky nemohou vyřešit
nepříznivou situaci imise hluku v ulici V Holešovičkách, zároveň ji ovšem nezhorší.
Vzhledem k situaci komunikace a okolní zástavby nelze navrhnout účinné protihlukové clony.
Jak již bylo uvedeno, situaci zde i na jiných podobných místech v Praze bude třeba řešit
postupně a komplexně, s využitím všech nástrojů snížení hluku z dopravy včetně její
regulace.
Porovnání variant z hlediska hlukové zátěže okolí
Jak je výše uvedeno, obě posuzované varianty se z hlediska imisí hluku v chráněném
venkovním prostoru obytných staveb příliš neliší. Je to způsobeno i tím, že v blízkém okolí
Povltavské ulice, kde se obě varianty liší, nejsou obytné domy. Zjištěné rozdíly se pohybují
v rámci nejistoty výpočetní predikce, nelze proto žádnou variantu vyhodnotit jako
z hlukového hlediska příznivější.
Protihluková opatření
Jedná se o opatření většinou technického rázu, kterými je možné minimalizovat negativní
vlivy navrhovaného záměru stavby a jejího následného užívání v zájmovém území na
jednotlivé složky životního prostředí. Navrhovaná trasa Libeňské spojky a částečně
posuzovaného úseku MO je vedena v tunelech, což lze z hlediska šíření hluku lze považovat
za nejúčinnější protihlukové opatření. Pro ochranu chráněného venkovního prostoru obytných
domů jsou navrženy protihlukové clony.
Jako ochrana před hlukem z provozu na posuzovaných komunikacích byly navrženy PHS
v maximálním možném rozsahu. Rozsah PHS je rovněž závislý na postupu realizace nejen
MO, ale i Libeňské spojky a Vysočanské radiály. V případě, že se tyto dvě stavby budou
realizovat později, je nutné upravit rozsah PHS podél MO. PHS jsou navrženy podle umístění
jako rovné, zalomené, nebo polozavřené. Na následujících obrazcích jsou zakresleny navržené
PHS pro obě varianty MO, detailnější informace jsou uvedeny ve hlukové studii.
Při návrhu protihlukové stěny mají být splněny tyto požadavky:
−
−
−
−

technické – zajištění požadovaného útlumu
estetické
minimální pořizovací náklady
jednoduchá a levná údržba

Většina výrobců udává životnost stěny nad 20 let s malou údržbou. Z tohoto pohledu jsou
problematičtější stěny dřevěné, které vyžadují častější údržbu, a stěny průhledné. Ve výpočtu
jsou uvažovány protihlukové stěny v kombinaci průhledných (sklo, plasty) a pohltivých
materiálů. Většina protihlukových stěn je navržena buď jako polouzavřený tunel nebo zalomené
stěny umístěné po jedné nebo po obou stranách komunikace. Takto navržené stěny si vyžaduje
okolní chráněná zástavba, která je situována poměrně vysoko na svazích nad posuzovanou
komunikací, nebo se jedná o činžovní domy o 6 až 8 podlažích. Technická protihluková
opatření je třeba co nejvíce kombinovat s vegetačními úpravami tak, aby se vegetační úpravy
staly součástí protihlukových opatření. Konkrétní návrh stěn včetně návrhu materiálu bude
řešen v dalších stupních projektů.
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Obr. 13: Rozsah navržených PHS pro variantu LS + MO1

Obr. 14: Rozsah navržených PHS pro variantu LS + MO2
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Účinek protihlukových clon je kvantifikován v tabulce 53, kde jsou uvedeny vypočtené
hodnoty pro variantu LS+MO1 s protihlukovými clonami a bez nich. Navrženými clonami se
pro některé obytné budovy dosáhne útlumu až 13 dB.
Dle platné legislativy v oblasti ochrany zdraví je třeba dodržet hygienické limity v chráněném
venkovním i v chráněném vnitřním prostoru stavby. V případě, že nelze dodržet hygienický
limit v chráněném venkovním prostoru z důvodů technických apod., je možné požádat
příslušnou krajskou hygienickou stanici o časově omezenou výjimku dle § 31 zákona č.
258/2000 Sb. v platném znění na chráněný venkovní prostor, ale hygienický limit
v chráněném vnitřním prostoru musí být dodržen.
Vzhledem k tomu, že v okolí navrhované trasy MO se v této fázi dokumentace nepodařilo
ochránit všechny objekty, je třeba v rámci dalších stupňů projektu na objektech s nadlimitní
imisí hluku prověřit kvalitu oken. V případě nevyhovujících akustických vlastností oken bude
nutné vyměnit současná okna za okna s vyšší zvukovou izolací.
S ohledem na blízkost chráněné zástavby od trasy MO lze předpokládat, že už v období
výstavby budou stanoveny požadavky na výměnu oken u nejbližších objektů.
Hluková studie je součástí přílohy H.3 předkládané dokumentace.
D.I.3.1.3 Celopražské dopady
Výstavba nových okruhů a páteřních komunikací v městech znamená zvýšení hluku v jejich
bezprostředním okolí, zároveň však znamená snížení hluku v okolí dosavadních komunikací
širšího území, jejichž dopravní zátěže klesnou. Při hodnocení hlukové zátěže v okolí
silničních komunikací pomocí limitů hluku je vzhledem k rozdělení dopravy mezi den a noc
rozhodující noční doba.
Z výsledků strategické hlukové mapy pro aglomeraci Prahy vyplývá, že noční limit hluku je
v městské zástavbě překročen téměř u celé sítě nadřazených komunikací. Nejvýznamněji je
limit překročen v okolí následujících pražských ulic, jejichž dopravní zátěž v noční době od
22 do 6 hodin na některých úsecích překračuje 4 000 vozidel (přibližně seřazeno sestupně):
Jižní spojka, Strakonická, 5. Května, Wilsonova, Vídeňská, V Holešovičkách, Štěrboholská
radiála, Argentinská, Chlumecká, další části Městského okruhu v provozu, K Barrandovu,
Cínovecká, M. Horákové, Strakonická, Průmyslová, Patočkova, Spořilovská, Liberecká,
Sokolská, Legerova, Modřanská, Resslova, Kbelská, Plzeňská, Evropská, Mezibranská,
Bělohorská, Patočkova a Seifertova. Tato intenzita dopravy velmi orientačně znamená
překročení nočního limitu hluku (se započítáním korekce na starou zátěž) v uliční obytné
zástavbě o 5 dB, což již se z hlediska účinků hluku na zdraví považuje za závažné. Z hlediska
hlukové zátěže obyvatel je nepříznivé, že velká většina výše uvedených komunikací (mimo
zprovozněných částí okruhu) vede obytnou městskou zástavbou.
Koncepčně bylo snahou vést MO ve větších vzdálenostech od obytné zástavby a tam, kde to
bylo možné, v tunelech, které jsou nejlepší protihlukovou ochranou. Zároveň nelze zanedbat
účinek plynulosti dopravy snižující vznik hluku při rozjíždění vozidel. Tato skutečnost platí
jak pro vlastní komunikace NKS, tak především v odlehčených oblastech stávající uliční sítě.
Bez základních výpočtů emise hluku z úseků komunikací by bylo posouzení změn hlukové
zátěže nepřehledné. Ze zadaných dopravních zátěží byly proto pro účely tohoto posouzení
vypočítány hodnoty emise hluku úseků komunikací a porovnány obě výhledové varianty
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dopravních zátěží: rok 2015 bez posuzovaných staveb (Varianta 0) a rok 2015 po uvedení
nových úseků Městského okruhu a Libeňské spojky do provozu (Varianta 1). Změna
v emisích hluku z komunikací se v odpovídajících hodnotách projeví ve změnách imisních
hodnot hladin akustického tlaku v okolních chráněných místech. V níže uvedené tabulce 58
jsou uvedeny změny emisních hodnot v porovnání obou výhledových variant. Zelená záporná
čísla znamenají snížení emise hluku, červená kladná naopak zvýšení.
Tabulka 58: Porovnání emisí hluku z úseků komunikací s/bez posuzovaných staveb NKS
v roce 2015
Komunikace

Varianta 1 – 0
[dB]

Komunikace

Varianta 1 – 0
[dB]

most Barikádníků

0,9

Rabakovská I (do centra)

-6,1

most Barikádníků (na jih)

-0,2

Rabakovská I

-10,4

Libeňský most

-1,6

Počernická I

-2,9

Libeňský most (na západ)

-0,3

Počernická I (na západ)

-3,3

Zenklova (na jih)

-1,3

Limuzská

-0,6

Zenklova

-0,2

Limuzská (na jih)

-1,0

V Holešovičkách (na východ)

-1,0

Dřevčická (na sever)

-3,9

V Holešovičkách

-0,9

Dřevčická

-4,4

Liberecká (na jih)

0,3

U Tvrze

-4,2

Liberecká

0,4

U Tvrze (na sever)

-3,8

Vysočanská I

-5,3

Pod Táborem

-4,2

Vysočanská I (na jih)

-2,2

Pod Táborem (na sever)

-3,9

Prosecká I (na východ)

-2,8

V Olšinách (na východ)

2,1

Prosecká I

-4,3

V Olšinách

1,7

Prosecká II (na východ)

-2,9

K Žižkovu

-1,5

Prosecká II

-3,7

K Žižkovu (na východ)

-0,2

Poděbradská I (na východ)

-3,7

Počernická II

-0,9

Poděbradská I

-3,9

Počernická II (na západ)

-1,0

Českomoravská (na východ)

-5,3

Městský okruh II

6,4

Českomoravská

-4,0

Městský okruh II (na jih)

6,6

Sokolovská (na východ)

-2,2

Davídkova (na jih)

1,7

Sokolovská

-2,1

Davídkova

1,5

Freyova

-2,2

Poděbradská II

-4,6

Freyova (na sever)

-1,9

Poděbradská II (na západ)

-3,9

Vysočanská II (na jih)

-3,8

Pod Plynojemem II (na jih)

-0,5

Vysočanská II

-4,7

Pod Plynojemem II

-0,7

Prosecká III (na východ)

-3,1

V Korytech (na jih)

-1,4

Prosecká III

-3,4

V Korytech

-1,1

Spojovací I (na sever)

-4,2

K Červenému dvoru

-1,9

Spojovací I

-5,1

K Červenému dvoru (na sever)

-2,6

Koněvova (na východ)

-2,3

Teplárenská

-2,8

Koněvova

-1,6

Tiskařská

-1,4

Pod Plynojemem I

-0,5

Průběžná

-0,9
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Varianta 1 – 0
[dB]

Komunikace

Varianta 1 – 0
[dB]

Pod Plynojemem I (na sever)

-0,7

Průběžná (na západ)

-1,2

Jana Želivského I

-1,8

Na Palouku (na jih)

-2,1

Jana Želivského I (na sever)

-1,8

Na Palouku

-2,5

Jana Želivského II

-0,5

Rabakovská II (k MO)

3,2

Jana Želivského II (na jih)

-0,9

Rabakovská II

3,6

Průmyslová

-1,6

Na Jarově (na jih)

-3,2

Průmyslová (na sever)

-1,6

Na Jarově

-3,9

Švehlova (na jih)

-0,5

Jižní spojka (na východ)

1,0

Švehlova

-0,1

Jižní spojka

1,0

Na Padesátém

-1,1

Černokostelecká II

-2,7

Na Padesátém (na jih)

-1,3

Černokostelecká II (na západ)

-2,8

Úvalská

-3,5

Malešická

-4,9

Úvalská (na jih)

-3,9

Malešická (na východ)

-5,4

Černokostelecká I (na východ)

-1,1

Novovysočanská

-0,3

Černokostelecká I

-1,6

Novovysočanská (na východ)

0,1

Vinohradská I

-1,0

Zenklova II

-8,4

Vinohradská I (na západ)

-1,5

K Rybníčkům

-0,8

Českobrodská I

-1,4

K Rybníčkům (na západ)

-1,9

Českobrodská I (na východ)

-1,5

Štěchovická

-4,9

Městský okruh I (na východ)

5,3

Štěchovická (na východ)

-7,9

Městský okruh I

4,9

Spojovací II

-4,8

Vosmíkových

-4,0

Spojovací II (na sever)

-4,9

Vinohradská II

-1,4

Českobrodská II (na východ)

-3,1

Vinohradská II (na západ)

-1,4

Českobrodská II

-2,0

Z výsledků výpočtů je zřejmé, že zprovoznění obou úseků Městského okruhu a Libeňské
spojky přinese na naprosté většině souvisejícího území s obytnou zástavbou snížení hlukové
zátěže. Snížení hluku o 3 dB je již obecně považováno za významné z hlediska ochrany
zdraví, dojde k němu v okolí některých úseků následujících ulic: Vysočanská, Prosecká,
Poděbradská, Českomoravská, Spojovací, Úvalská, Vosmíkových, Rabakovská, Počernická,
Dřevčická, U Tvrze, Na Jarově, Malešická, Štěrboholská, Spojovací a Českobrodská.
V souvislosti se zprovozněním posuzovaných komunikací dojde vlivem jiné organizace
dopravy na některých úsecích ke zvýšení intenzity a tím i hluku šířeného do okolí. Dochází
k tomu logicky na souvisejících úsecích Městského okruhu a na některých navazujících
komunikacích (Liberecká, V Olšinách, Davídkova, Rabakovská, Jižní spojka). Vzhledem
k tomuto nárůstu intenzit budou přijata taková opatření (protihlukové stěny a další), která
zajistí, že hluk nebude přesahovat mez stanovenou hygienickými limity.
Problematika hlukové zátěže v celopražském měřítku je uvedena v kapiole V.2.1 přílohy H.10
této dokumentace.
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D.I.3.2 Vliv vibrací
Vliv vibrací není v v předmětném dokumentaci kvantitativně vyhodnocen. Kvantitativní
vyhodnocení vibrací je velmi komplikovaná záležitost. V dalších stupních projektové
dokumentace a při vlastní výstavbě komunikace bude této problematice věnována náležitá
pozornost tak, aby nebyly překročeny limity stanovené Nařízením vlády č.148/2006 Sb.
Problematika vibrací je podrobně popsána v kapitole B.III.4.2.

D.I.3.3 Ostatní
Provoz ani výstavba Libeňské spojky nebudou mít vliv na jiné fyzikální a biologické
charakteristiky území.

D.I.4 Vlivy na povrchové a podzemní vody
D.I.4.1 Vlivy na povrchové vody
Výstavbou Libeňské spojky dojde částečně ke vzniku nově zpevněných ploch. V důsledku
toho dojde k navýšení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch vozovek v oblasti. Podle
předběžných výpočtů bude ze zpevněných ploch odtékat celkem:
MÚK Vychovatelna 4 214 m3 srážkových vod ročně, tohoto 1 096 m3 v zimním období
MÚK U Kříže
4 980 m3 srážkových vod ročně, tohoto 1 295 m3 v zimním období
V zimním období odteče cca 26% celkového odtokového objemu.
Srážková voda odtékající z povrchu komunikace bude obsahovat řadu kontaminantů, které
mohou mít vliv na jakost odtékajících srážkových vod. Jedná se zejména o rozpuštěné
posypové soli, úniky a úkapy ropných látek z PHM, maziv apod. Uvedená problematika je
diskutována v kapitole B.III.2 (Odpadní vody).
Výše uvedené množství srážkových vod bude svedeno do dešťové kanalizace. Odpadní
srážkové vody z prostoru Vychovatelna budou svedeny do kanalizace s přepadem do Vltavy,
z prostoru křižovatky U Kříže přes odlučovač ropných látek s kalovou jímkou dešťovou
výpustí do Rokytky. Ovlivnění průtoků v těchto vodotečích bude nevýznamné. Nárůst
průměrných ročních průtoků v předmětných recipientech lze očekávat v řádu 10-4 m3/s.
Pro stanovení možnosti ovlivnění kvality vod v povrchových vodotečích (Vltava, Rokytka)
odtékajícími rozpuštěnými posypovými solemi byla použita směšovací rovnice. Odhad
ovlivnění kvality povrchových vod vycházel z následujících předpokladů:
Tabulka 59: Roční průtok a koncentrace chloridů v cílových recipientech
Maximální koncentrace chloridů
Průměrný dlouhodobý roční průtok
v recipientu (mg/l)
Qa (m3/s)
Vltava 1)
148
38
Rokytka 2)
0,39
257
1) Profil Vltava nad Rokytou,
2) Profil ústí do Vltavy
Recipient
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Jako vstupní parametry byla dále použita reálná koncentrace chloridů v odtékajících
srážkových vodách 2700 mg/l a další parametry uvedené v kapitole B.III.2.
Z výsledků výpočtů vyplývá, že výsledná maximální koncentrace chloridů v cílových
recipientech po smísení s odtékajícími srážkovými vodami ze zpevněných otevřených
komunikací Libeňské spojky bude činit v Rokytce cca 257,44 mg/l (nárůst 0,44 mg/l) a ve
Vltavě 38 mg/l (nárůst 0 mg/l). Z toho je zřejmé, že nárůst koncentrací chloridů v cílových
recipientech bude zanedbatelný až nulový. Imisní standard ukazatelů přípustného stupně
znečištění povrchových vod chloridy činí dle Nařízení vlády č.61/2003 Sb. 250 mg/l.
PVS po porovnání situace navrhované trasy Libeňské spojky a situace kanalizační sítě určí
množství, které je možné vypouštět do zmiňovaných stok a v případě, že je kapacita
zmiňovaných stok již vyčerpána, budou určeny jiné stoky, do kterých bude možné se napojit.
V každém případě je třeba dodržet koncentrační limity pro jednotlivé ukazatele v odtékajících
srážkových vodách z povrchu komunikace, které jsou stanoveny Kanalizačním řádem
kanalizace pro veřejnou potřebu na území hlavního města Prahy v povodí ÚČOV Praha
(leden 2003).
Vzhledem k výše uvedeným opatřením nedojde k ovlivnění režimu ani kvality povrchových
vod v oblasti. Může se však o něco snížit množství infiltrace srážkových vod do vod
podzemních.

D.I.4.2 Vlivy na podzemní vody
Zájmové území je z hydrogeologického hlediska poměrně komplikované a značně ovlivněné
antropogenní činností, výstavbou budov, komunikací, inženýrských sítí, železničního, apod.
Ovlivnění hydrogeologických poměrů zájmového území se týká především:
•
•

omezení infiltrace srážkových vod do horninového prostředí dané nárůstem zpevněných
ploch
ovlivnění úrovně hladiny podzemních vod, příp. dosavadního směru proudění podzemních
vod v důsledku existence tunelu

Ovlivnění stávajícího režimu a hladiny podzemních vod lze očekávat v prostoru
realizovaného tunelu (drenážní vliv tunelu). Podle výsledků rešerše archivních dat (Geofond)
lze očekávat částečné zvodnění v profilu tunelu. Z hlediska přítoků podzemních vod
k navrhovanému tunelu lze však očekávat malou vydatnost puklinového kolektoru, které se
může lišit v závislosti na četnosti a orientaci puklinových systémů. Tunel je směrově
orientován zhruba ve směru proudění podzemních vod a nezpůsobí tak vzdutí její hladiny. Pro
realizaci podzemní části tunelu je nezbytné povolení k nakládání s vodami pro snižování
hladiny podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb.
Z hlediska systému odvodnění komunikace a použitým stavebním a konstrukčním materiálům
ve své podstatě inertní povahy nelze předpokládat ovlivnění jakosti podzemních vod.
Zdrojem potenciálního znečištění jakosti podzemních vod jsou jednak motorová vozidla
(úkapy paliva a maziv, výfukové zplodiny, otěr pneumatik a drobné úniky dopravovaných
látek), jednak zimní údržba komunikace. Z dlouhodobých pozorování kvality podzemních
vod v okolí komunikací vyplynulo, že vlastní provoz vozidel se projevuje na jakosti
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podzemních vod minimálně s výjimkou havarijních situací. Riziko úniku ropných látek
z běžného provozu motorových vozidel není příliš významné, protože při nízkých
koncentracích již v půdním horizontu dochází k jejich odbourávání a biodegradaci.
Největším problémem vyplývajícím z provozu na komunikaci je zimní údržba, při které se na
povrch vozovky aplikují posypové materiály s vysokým obsahem chloridových iontů. Značné
množství těchto solí je rozstřikováno vozidly do okolí silnice. Obecně je nutno počítat s
určitým zvýšením koncentrace chloridových iontů v podzemních vodách kvarterní zvodně v
okolí komunikace.
V zájmovém území se nenacházejí využívané zdroje podzemních vod. Pro kvantifikaci
ovlivnění režimu podzemních vod v tunelových úsecích v průběhu výstavby a provozu tunelů
lze doporučit zpracování hydrogeologického posudku, na základě kterého budou navržena
příslušná technická opatření při výstavbě a provozu tunelu. Předpokladem tohoto posudku je
provedení podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu v trase
stavby. Na základě tohoto průzkumu budou také navržena příslušná opatření. V dalších
stupních projektové dokumentace doporučujeme zrevidovat všechny zdroje podzemních vod
v oblasti, řádně je zaměřit, zaměřit hladinu podzemní vody a posléze je i režimně pozorovat.
Dále doporučujeme navrhnout a případně dobudovat monitorovací systém podzemních vod
v okolí předmětné stavby, stanovit rozsah a četnost odběrů vzorků podzemních vod a
chemických rozborů. Před zahájením, v průběhu a několik let po ukončení výstavby je nutné
sledovat kvantitativní a kvalitativní parametry podzemních vod na objektech monitorovacího
systému a průběžně je vyhodnocovat.
Vzhledem k tomu, že předmětná oblast Prahy je kompletně napojena na veřejnou vodovodní
síť nedojde k ovlivnění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

D.I.5 Vlivy na půdu
Výstavba komunikace si vyžádá trvalý i dočasný zábor půdy. Orientační hodnoty trvalého i
dočasného záboru půdy nezbytného pro realizaci komunikace jsou uvedeny v kapitole B.II.1.
V následující tabulkách jsou shrnuty zábory půdy v jednotlivých třídách ochrany ZPF.
Tabulka 60: Trvalý zábor půdy v jednotlivých třídách ochrany ZPF
Třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

Zábor (m2)
0
0
0
293
154
447

Zábor (%)
0
0
0
65,5
34,5
100

V případě trvalého záboru se jedná o dlouhodobý, nevratný vliv, protože s odstraněním
předmětné komunikace není výhledově počítáno.
Zábor půdy je při výstavbě nové komunikace nezbytný a možnosti jeho minimalizace jsou
omezené. O odnětí dotčených pozemků ze ZPF musí rozhodnout orgán ochrany ZPF, který
zároveň stanoví podmínky pro toto odnětí. Dotčené zemědělské pozemky spadají především
do IV. třídy ochrany méně již do V. třídy ochrany ZPF.
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Tabulka 61: Dočasný zábor půdy v jednotlivých třídách ochrany ZPF
Třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.
Celkem

Zábor (m2)
0
0
0
1863
524
2387

Zábor (%)
0
0
0
78,0
22,0
100

Pozemky náležející k ZPF jsou většinou vedeny jako zahrada a v městském prostředí nemají
potenciál pro intenzivní zemědělské obhospodařování.
Orniční vrstva z předmětných pozemků bude skryta. Mocnost vrstvy skrývané ornice
s ohledem na pedologické podmínky těchto ploch uvažována v mocnosti 20 až 25 cm.
Předpokládá se, že z trvalého záboru ZPF bude skryto cca 112 m3. O využití orniční vrstvy
rozhodne orgán ochrany ZPF. Sejmutá ornice může být využita v rámci vegetačních úprav
okolí Libeňské spojky po ukončení její výstavby, pro úpravu veřejných ploch a zeleně, příp.
pro rekultivace nezemědělského charakteru.
Z ploch dočasného záboru bude skryto cca 478 m3. Uvedené množství bude využito pro
zpětné ohumusování předmětných ploch v rámci jejich rekultivace. Mezideponie ornice bude
zatravněna, aby nedošlo k náletům ruderální vegetace.
Výstavba předmětné komunikace bude mít také nároky na trvalý i dočasný zábor pozemků
určených k plnění funkce lesa. Z hlediska druhu pozemku se jedná o zastavěné plochy a
nádvoří. V reálném stavu se však jedná o zbořeniště starých budov. V katastru nemovitostí
bude nutné uvést do souladu využití a druh pozemku s jeho ochranou (PUPLF).
Trvalý zábor PUPLF bude činit 389 m2, dočasný zábor 1288 m2.
Vlivy na statiku a erozi půdy
Plánovanou výstavbou nedojde ke zhoršení erozních poměrů, pokud bude povrch terénu po
skončení výstavby opět ozeleněn výsadbou nízké i vzrostlé zeleně. K určitému odnosu
půdních částic může dojít v průběhu výstavby, kdy půdní povrch bude obnažen v důsledku
zemních prací, z mezideponií výkopového materiálu a ornice. Z hlediska eroze je proto
nezbytné minimalizovat dobu trvání zemních prací a skrytou ornici využít k rekultivačním
účelům v co nejkratší době.

D.I.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, nerostné a další přírodní zdroje nebudou významně negativně ovlivněny.

D.I.6.1 Vlivy na horninové prostředí
Tunel Libeňské spojky bude hlouben v horninách letenského a libeňského souvrství (facie
libeňských břidlic). Stratigrafická hranice mezi nimi se nachází zhruba v prostoru ulice Na
Korábě. V prostoru MÚK Vychovatelna lze očekávat facii řevnických křemenců, při křížení
Libeňské spojky s Proseckou radiálou horniny dobrotivského souvrství. Kvartérní sedimenty
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nejsou v zájmovém území příliš zastoupeny, očekávat lze nejspíše terasové sedimenty. Povrch
zájmového území je tvořen převážně navážkami. Ke zjištění skutečných geologických poměrů
v trase Libeňské spojky bude nezbytný podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Podrobný
popis horninového prostředí je uveden v kapitole C.2.4.
Vliv stavby Libeňské spojky na horninové prostředí bude zanedbatelný. V zájmovém území
se vyskytují
běžné skalní horniny pražského ordoviku a kvartérní sedimenty.
Z petrografického hlediska se jedná o běžné horniny a sedimenty. Z hlediska zemních prací
bude přemístěno cca 530 000 m3 zemin a rozvolněných skalních hornin, přičemž cca 115 000
m3 bude využito pro zpětné zásypy a násypy. Vhodnost materiálu pro násypy a zásypy musí
posoudit podrobný geologický a geotechnický průzkum provedený v trase navrhované
komunikace.
S uvedeným přebytkem výkopového materiálu musí být nakládáno podle jeho skutečných
vlastností a bude předán osobám oprávněným dle zákona o odpadech.
Odpad podskupiny 17 05 00 – zemina vytěžená (kategorie ostatní odpad) lze mimo místo
vzniku (stavbu) využívat na povrchu terénu v místech k tomu určených, např. k uzavírání a
rekultivacím skládek, k zavážení vytěžených povrchových dolů, lomů a pískoven nebo k
terénním úpravám, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou činností postižených
pozemků. Vhodnou výkopovou zeminu lze též využívat na povrchu terénu v zařízeních
provozovaných v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona o odpadech pouze v případě, že
její využití v tomto zařízení (např. terénní úprava) bude povoleno rozhodnutím příslušného
stavebního úřadu, ve kterém bude stanovena podmínka pro možnost využití vhodné výkopové
zeminy. Bližší údaje jsou uvedeny v kapitole B.II.3.
Vlivy na změny hydrogeologických charakteristik a vlivy na vodní zdroje jsou uvedeny
v kapitole D.1.4.

D.I.6.2 Vlivy na přírodní zdroje
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostných surovin a další přírodní zdroje, protože se
v zájmovém území uvedené zdroje nenacházejí.

D.I.7 Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy výstavby a provozu Libeňské spojky na biotickou složku životního prostředí lze
v podstatě rozdělit na negativní a pozitivní, přičemž negativní působení bude možné
zaznamenat převážně v průběhu vlastní výstavby a bude spíše časově omezené, pozitivní vliv
klidnější městské zóny, která vznikne zavedením části dopravy na trasu Libeňské spojky ( a
do tunelu), bude především dlouhodobý a jeho intenzita bude závislá i na realizaci vhodných
investic, podmíněných nebo ovlivněných existencí Libeňské spojky (např. možnost výstavby
bytových domů s příslušnou doprovodnou zelení, sportovišť, nebo rozšíření parkových
ploch). Negativní vlivy stavby můžeme označit jako synergické působení souboru
civilizačních stresových faktorů s různou dobou trvání, intenzitou a s různými následky
v prostoru i čase. Přestože jsou přírodní složky v městském prostředí významně pozměněné
činností člověka, lze v širším měřítku uvést následující negativní vlivy, projevující se
především ve fázi výstavby:
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při zemních pracích k obnažení zeminy a nástupu ruderálních a tím i nežádoucích druhů
k narušení, likvidaci nebo přerušení liniových i plošných přírodě blízkých biocenóz
ke kontaminaci složek ŽP cizorodými látkami, hrozí i nebezpečí úniku ropných látek
z těžké mechanizace
ke zvýšení hladiny hluku se stresovým vlivem na faunu

Během vlastního provozu stavby a v souvislosti s případnými dalšími navazujícími činnostmi
v území, lze očekávat spíše pozitivní působení s ohledem na to, že trasa Libeňské spojky
odvede dopravu z přetížené oblasti Zenklovy ulice do tunelu.

D.I.7.1 Vlivy na zvláště chráněná území
V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněná území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Znamená to, že se zde nenalézají národní parky,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
rezervace, přírodní památky, přírodní parky ani přechodně chráněné plochy. V zájmovém
území ani v jeho širším okolí se nenalézají lokality zařazené do soustavy Natura 2000.
Maloplošná zvláště chráněná území a významné krajinné prvky které se vyskytují v širším
okolí posuzované stavby nebudou vzhledem ke své vzdálenosti a povaze předmětu ochrany
stavbou přímo ani nepřímo dotčeny.

D.I.7.2 Vlivy na flóru a faunu
Vlivy na faunu a flóru jsou popsány také v kapitole C.2.5. Přímo v trase posuzované stavby
ani v jejím bezprostředním okolí nebyl zjištěn výskyt kriticky ohrožených nebo ohrožených
druhů rostlin a živočichů. Stavba nekříží žádnou významnou lokální migrační cestu ani biotop
a vzhledem k tomu, že je vedena zčásti ve stopě stávajících komunikací, převážně však
tunelem, je její fragmentační vliv zanedbatelný. V lokalitě se vyskytují pouze běžné druhy
rostlin a živočichů (včetně nepůvodních), z nichž některé mají výrazně synantropní charakter.
Na tyto jedince lze uplatnit znění §5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny, ve znění pozdějších předpisů, kde se uvádí, že „Všechny druhy rostlin a živočichů
jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, který vede nebo by mohl
vést k ohrožení těchto druhů na bytí nebo k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovací
schopnosti druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.“
Riziko poškození druhů tak, jak je uvedeno v citovaném paragrafu, je možné při standardních
postupech stavebních prací vyloučit.
Především v průběhu výsadby dojde k negativnímu ovlivnění stávající zeleně, a to jak
travnatých parkových ploch, tak vzrostlých stromů, které jsou buď součástí parkových úprav,
nebo se nacházejí mezi domy a podél komunikací. Na tomto místě je třeba zmínit především
•

parkovou úpravu mezi příjezdem k areálu nemocnice Na Bulovce a ulicí Chlumčanského,
která byla v posledních několika letech doplněna o mladé jedince jinanu dvoulaločného
(celkem 4 ks)
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v lokalitě ulic Chlumčanského a Na Korábě se nachází skupina pěti kvalitních
středněvěkých jírovců (Aesculus hipocastanum L.) a lip malolistých.
Parčík s výsadbou lip na Kašparově náměstí přecházející v oblasti ulice Konšelské do
rozsáhlejšího městského parku
V oblasti náměstí Vodníkových je travnatá parková plocha poměrně málo udržovaná a
zasažená hustým provozem (dopravou i pohybem lidí) v oblasti. Keře bezu černého a
pámelníku pocházejí patrně z náletu, skupina 4 jírovců a několik lip odhadovaného stáří
30 – 40 let je v dobrém stavu.
v sousedství zastávky MHD v lokalitě U Kříže je starou opěrnou zdí oddělen od
komunikace malý parčík s větším množstvím šeříků a několika kvalitními vzrostlými
stromy – je zde zastoupen javor klen (2 ks) ve stáří asi 40 – 50 let, borovice lesní a bříza
bradavičnatá. Jedná se o nepříliš udržovaný zbytek původně asi větší parkové úpravy.

Souvislejší plochy zeleně, m.j. i části starých sadů nebo v terénu dosud patrné zbytky vinic se
nacházejí od posuzované lokality směrem k ulici Františka Kadlece a Střelničné. V průběhu
výstavby bude patrně nezbytné některou stávající zeleň odstranit. K pokácení vzrostlých
stromů je třeba opatřit si souhlas orgánu ochrany přírody (rozhodnutí), který patrně rovněž
uloží v podmínkách svého rozhodnutí provedení náhradních výsadeb na předem určených
parcelách a v odpovídajícím rozsahu.
V rámci další přípravy projektu (územní řízení) je proto třeba zpracovat podrobný
dendrologický průzkum stavbou přímo dotčených ploch a navrhnout podle podmínek daných
v rozhodnutí náhradní výsadby a další kompenzační opatření v lokalitě.

D.I.7.3 Vlivy na ekosystémy
Výstavbu i provoz posuzovaného záměru můžeme z hlediska stability okolních ekosystémů (i
když urbánně přeměněných) považovat za stresový faktor (civilizační stresor) s krátkodobým
i dlouhodobým trváním, jež může vést k úbytku jednotlivých druhů, oslabení biodiverzity,
což může vést k dalšímu oslabení ekosystému.
V celé trase Libeňské spojky se nevyskytují žádné lokality s přírodními nebo přírodě blízkými
ekosystémy. Vždy se jedná o biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se
sekundárními antropogenními společenstvy. V současné době jsou všechny ekosystémy, které
jsou v posuzovaném území nebo v kontaktu s ním, silně zatěžovány stresovými faktory
souvisejícími s provozem na Zenklově ulici. V některých případech jde o ekosystémy velmi
nestabilní, druhově chudé a esteticky neuspokojivé.
Výstavba
Vlastní stavbu komunikace lze označit za stresový faktor relativně krátkodobého trvání.
Protože větší část trasy Libeňské spojky je navrhována v tunelu, budou se negativní jevy
spojené s přesunem velkých objemů zemních hmot a stavebních materiálů, prašnost, zvýšená
hladina hluku a riziko kontaminace prostředí cizorodými látkami, zvláště pak ropnými
produkty, projevovat především v oblasti obou portálů a křižovatek, zajišťujících napojení
projektované stavby na ostatní části dopravního systému v území.
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Provoz
Provoz na posuzované komunikaci můžeme označit jako dlouhodobé trvání stresového
faktoru.
Rozsah, intenzita a tím i význam kontaminace je ovlivňován mnoha faktory (především
vzdálenost od komunikace, hustota, rychlost a skladba dopravy, vlastnosti jednotlivých složek
ŽP apod.).
V důsledku silničního provozu dochází k emisím plynných látek, zejména oxidů dusíku,
oxidu siřičitého a uhelnatého. V menší míře jsou emitovány i další kapalné a tuhé polutanty.
Nadměrná koncentrace těchto látek vede k přímému ovlivnění rostlin a ke změnám prostředí,
tj. půdy a vody, které rostlinstvo ovlivňují nepřímo. Vliv emisí je lokální, významněji se může
projevit jen v řádu jednotek, nejvýše nemnoha desítek metrů od okraje vozovky. Šíření imisí
je významně ovlivněno reliéfem – jak přírodním, tak i antropogenním (zemní těleso silnice).
Ekotoxicky nejvýznamnější složkou výfukových plynů jsou oxidy dusíku. Jejich vliv na
rostlinstvo není jednoznačný. Přímý toxický vliv mají teprve ve velmi vysokých, běžně
nedosahovaných koncentracích, možné chronické ovlivnění citlivějších druhů rostlin není
dostatečně prozkoumáno. Nepřímý vliv spočívá v obohacení půdy, popř. vody dusíkatými
sloučeninami, což představuje poměrně účinnou formu neúmyslného dusíkatého hnojení (tato
skutečnost je dobře známa z okolí elektráren). Eutrofizací jsou ohroženy zejména těžší půdy,
z rostlinstva pak hlavně oligotrofní a xerofilní společenstva.
Vliv zimního solení je při kvalitním odvodnění silničního tělesa méně závažný. Výrazněji se
projeví jen ve složení vegetace krajnic, kde se uplatní některé fakultativní halofyty.
Rozstřikování slané břečky projíždějícími vozidly může poškodit pletiva citlivějších stromů.
Tyto dřeviny by proto neměly být ve větší míře vysazovány v blízkosti vozovek. V blízkosti
komunikace jsou živočichové ovlivněni imisemi, hlukem a v noci osvětlením z aut.
Většina druhů je na tyto vlivy značně adaptabilní. Rušení ptáků na hnízdištích může být
určitým problémem, zejména v lesních porostech, které se v zájmovém území nenacházejí.
Částečným ochranným opatřením může být dostatečné a vhodné ozelenění trasy, tzn.
ochranné pásy keřů podél komunikace. Doporučena je realizace protihlukového odstínění,
eliminující zároveň rušivý účinek osvětlení automobilů.
Stejně jako v případě negativních vlivů v průběhu výstavby se všechny popsané nepříznivé
dopady provozu na nové komunikaci budou kumulovat do oblasti portálů navrhovaného
tunelu a jeho napojení na ostatní komunikace. Zvýšené znečištění prostředí polutanty (zvláště
kysličníky dusíku) lze očekávat nejen v místech obou portálů, ale i v okolí větracího zařízení
tunelu. Negativní vliv výstavby a provozu Libeňské spojky na stávající ekosystémy, existující
v dotčeném území nebo na ně přímo navazující, bude zanedbatelný. Nejvýraznější bude
z tohoto pohledu období vlastní výstavby, kdy bude dočasně zvýšena prašnost, hladina hluku i
riziko kontaminace prostředí cizorodými látkami, zvláště ropnými. Vlivy na ekosystémy jsou
popsány také v kapitole C.2.6.

D.I.8 Vlivy na krajinu
Stavba Libeňské spojky v předmětném území je vedena tunelem a nebude mít výrazný
negativní vliv na krajinu. V úseku tunelu se projeví pouze požární výdechy a nouzové úniky.
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Jedná se o požární výdech na rohu ulic Červená báň/Zenklova (do výšky cca 2,5 m nad terén),
požární výdech v bloku domů mezi ulicemi Zenklova/Vosmíkových (předpokládá se
začlenění do objektů dostavby bloku domů) a o nouzové úniky v blízkosti ulice Pod Čertovou
skalou (rovněž se předpokládá začlenění do objektů budoucí zástavby nad tunelem). Viditelný
bude výdechový objekt provozní vzduchotechniky o výšce cca 15 m umístěný na náměstí Na
Stráži. Tento objekt lze zakomponovat do objektu dostavby náměstí, čímž dojde k jeho ukrytí.
Viditelné budou také portály tunelu s přilehlými zářezy, mimoúrovňové křižovatky a
nájezdové rampy, které však splynou se silně urbanizovaným charakterem území, zástavbou a
s četnou sítí existujících místních komunikací. Severní portál je umístěn do současné terénní
vlny pod most MÚK Vychovatelna, čímž se jejich vliv na krajinu minimalizuje. Oproti ÚPn
došlo k výrazné minimalizaci vlivu stavby na celé prostředí oblasti Vychovatelna-Bulovkanáměstí Na Stráži. Podařilo se napojit všechny směry do tunelu až za úrovňovou křižovatkou
(Zenklova-Budínova-Na Stráži), čímž odpadly dlouhé vstupní rampy podél Zenklovy ulice a
přechod hlavních toků dopravy přes úrovňovou křižovatku s nutností velkého množství
jízdních pruhů.
V případě jižního portálu jsou terénním prvkem rampy Libeňské spojky napojující se na
okružní křižovatku na Prosecké ulici. Tyto jsou zajištěny svislými stěnami a opět využívají
výškového reliéfu terénu pro minimalizaci otevřeného úseku. Dalším prvkem bude most přes
Proseckou ulici, překračující okružní křižovatku. Předpokládá se využití nedostavěné
(započaté) konstrukce mostu sloužícího v současné době pro vozidla připojující se na MO
z Prosecké ulice. Výstupní portál tunelu Libeňské spojky ve směru od Vychovatelny je možno
částečně zakomponovat do objektů dostavby podél Zenklovy ulice, nebo prostoru za
hostincem U Karla IV. Ostatní komunikace jsou vedeny v současných stopách po terénu.
Uvedené území není cenné z hlediska krajinného rázu. Z hlediska výškového a směrového
vedení komunikace nebudou dotčeny pohledové osy z okrajových čtvrtí směrem na historické
centrum Prahy, její památky a dominanty. K vizuální intruzi nedojde ani v opačném směru.
S ohledem na zcela typický městský charakter lokality a její polohu nelze přepokládat
významný vliv stavby na krajinu, popř. na krajinný ráz ve smyslu §12 zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nezanedbatelným přínosem pro město a jeho obyvatele je možnost společného dotvoření
území dlouhodobě zatíženého stavebními uzávěrami a nejistotami o rozsahu a typu řešení
dopravních staveb. Do značné míry zanedbané území tak bude konečně možné urbanisticky
dotvořit a to jak dostavbou nejen bytových domů, tak i objekty další vybavenosti a v nemalé
míře doplněné o parkové a rekreační plochy, čímž se zvýší jeho estetická atraktivita..
Vlivy předmětné stavby na krajinu jsou patrné z vizualizace předmětného záměru, která je
uvedena v příloze H.6.

D.I.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Z hlediska řešení průtahu dopravní trasy tímto územím není pochyb o nutnosti
mimoúrovňového – tunelového uspořádání. Dříve uvažované varianty řešení byly provázeny
poměrně značnými asanačními zásahy v souvislosti s povrchově budovanými tunely, zvláště
v oblasti Zenklovy ulice. Beze zbytku se dřívějším návrhům nepodařilo vyřešit ani uspořádání
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obou křižovatkových uzlů, kde stále příliš dominovala dopravní funkce na úkor prostorových
vztahů v urbanistické struktuře.
Za pozitivní v tomto ohledu lze považovat zejména minimalizaci demolic v souvislosti se
stavbou, vysunutí křižovatkových ramp v křižovatce Vychovatelna severně od křižovatky
Zenklova – Bulovka mimo urbanizované území a soustředění křižovatkových ramp v oblasti
U kříže do jednoho koridoru.
Při výstavbě Libeňské spojky je však přesto nutno počítat s jistými nároky na demolice
pozemních objektů, resp. na jejich stavební a geotechnické zajištění. V rámci navrženého
řešení Libeňské spojky přicházejí v úvahu nutné demolice následujících objektů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zenklova 168, č.p. 617 celý objekt
Zenklova 166, č.p. 616 celý objekt
Zenklova 162, č.p. 614 dvorní trakt
Drobné a dočasné stavby ve dvoře domovního traktu mezi ulicí Zenklovou a
Vosmíkových
Srbova 8, č.p. 493 celý objekt
Srbova 9, č.p. 386 celý objekt
Srbova 10, č.p. 370 celý objekt
Hejtmánkova 4, č.p. 863 celý objekt
Drobné a dočasné stavby v prostoru mezi ulicí Zenklova, Srbova, Františka Kadlece a
Červená báň

Odhad množství odpadů, které z předmětných demolic vzniknou je uveden v kapitole B.III.3.
Přesný rozsah demolic bude možné stanovit až v dalších stupních projektové přípravy po
zaměření tělesa komunikace do terénu. Podrobná pasportizace pozemních objektů určených
k demolici bude zpracována v dalších stupních projektové dokumentace.
Ve všech případech nedochází k vyvolání nutných demolic oproti předpokladům ÚPn.
Naopak navrhované řešení vyžaduje výrazně nižší potřeby demolic stávající zástavby,
především podél Zenklovy ulice. V případě postupu podle ÚPn by byla nutná demolice
dalších minimálně 15 domů.
Další nutné činnosti na objektech :
• Objekt v ulici Pod Čertovou skalou 15, č.p. 1638 nebude demolován, pouze bude pro
podchod tunelovou konstrukcí speciálně zajištěn, např. mikropilotami pod základy
• Trafostanice v ulici Na vartě bude přemístěna do nové polohy
• Některé vybrané dvorní stěny bloku domů mezi ulicemi Vosmíkových a Zenklova budou
při výstavbě zajištěny.
Vybrané domy podél Zenklovy ulice v úseku patrového uspořádání tunelů (průchod
Zenklovou ulicí) budou mít při výstavbě zajištěny uliční stěny.
V blízkosti plánované trasy se nacházejí památkové objekty a objekty za památku navržené.
Jedná se o objekt Vychovatelny v areálu nemocnice na Bulovce, cihlářskou pec v ulici Pod
Labuťkou II, usměrňovací stanici v ulici v Holešovičkách a dům v Braunerově ulici. Realizací
záměru nedojde k demolici či narušení žádného z výše jmenovaných historicky významných
objektů.
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Vzhledem k potenciálnímu výskytu archeologických nálezů v blízkém okolí plánované
komunikace bude nutno, aby před zahájením stavebních prací umožnil stavebník
Archeologickému ústavu AV ČR nebo jiné oprávněné organizaci provést na dotčeném území
v předstihu záchranný archeologický výzkum.
Záchranný archeologický výzkum bude podrobněji stanoven v dalším stupni projektové
dokumentace (DÚR). Celkové náklady hradí investor.

D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.II.1 Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí
V následující tabulce je uveden přehled rozsahu vlivů variant záměru na jednotlivé složky
životního prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti. Systém hodnocení vychází
z kap.D.I.
Tabulka 62:

Komplexní charakteristika vlivů záměru Libeňské spojky na životní prostředí
s kumulativními vlivy stavby č.0081 MO

Vlivy

Významnost Velikost
Vlivu
vlivu

vlivy na obyvatelstvo
(zdravotní rizika)

1

vlivy na ovzduší a klima

1

vlivy na hlukové poměry

1

vlivy na povrchové a podzemní
vody
vlivy na půdu

3

vlivy na horninové prostředí a
přírodní zdroje
vlivy na faunu, flóru a
ekosystémy

3

vlivy na estetickou kvalitu
území (krajina)
vlivy na hmotný majetek
Vlivy na kulturní památky

2

Vysvětlivky k významnosti vlivu:

3

2

2
2

2

Riziko

Poznámka

Riziko je převážně dáno již
výchozím stavem hlukové a
imisní zátěže z dopravy, realizací
záměru se významně změní jen
lokálně v bezprostřední blízkosti
nových komunikací
2
nadprůměrné nebudou překročeny limitní
ukazatele u NO2, benzen, BaP,
překročení u PM10
2
nadprůměrné ojedinělé překračování
hygienických limitů až o 20dB
4
podprůměrné nedojde k významnému ovlivnění
povrchových i podzemních vod
4
podprůměrné Zanedbatelný zábor nekvalitního
ZPF
4
podprůměrné přijatelný zásah, žádné přírodní
zdroje
4
podprůměrné Málo hodnotné ekosystémy,
nízká druhová rozmanitost,
náhradní výsadba
4
podprůměrné Estetic.ztvárnění dostavbou
území po zrušení stav.uzávěry
3
průměrné
Demolice některých budov
4
podprůměrné Nepřímý vliv, možné
archeologické nálezy
1 – složka mimořádného významu
2 – složka běžného významu
3 – složka méně důležitá
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že provoz Libeňské spojky bude mít nejvýznamnější vliv
na obyvatelstvo, hlukovou a imisní situaci v předmětné oblasti. Méně významný vliv bude
mít na hmotný majetek, kulturní památky, estetickou kvalitu území, faunu, flóru a
ekosystémy. Nevýznamný bude mít vliv na na vodu, horninové prostředí a přírodní zdroje a
půdu. Z hlediska vlivů na dopravu a rozvoj infrastruktury dojde k výraznému zlepšení oproti
současnému stavu.
Vlivy na obyvatelstvo
Doprava je nevyhnutelným původním jevem moderního života. I při dodržování zásady
preference veřejné hromadné dopravy a odklonění tranzitní dopravy z intravilánu měst je
ucelený a funkční systém komunikací nezbytnou podmínkou existence a prosperity městských
aglomerací. To je bohužel úzce spojeno s riziky, které doprava představuje pro životní
prostředí a lidské zdraví. Jde zejména o riziko dopravních nehod a úrazů, riziko nepříznivých
zdravotních vlivů hluku a imisí škodlivin v ovzduší a v neposlední řadě i riziko spojené se
sedavým stylem života s nedostatkem vlastního aktivního pohybu.
Hodnocený záměr Libeňské spojky představuje vedení kapacitní dopravní komunikace
stávajícím intravilánem města s obytnou zástavbou. Z hlediska vlivů obyvatelstvo jsou proto
dominantními faktory nepříznivé vlivy hluku a imisí škodlivin z dopravy na obyvatele nebo
uživatele dotčeného území. Tyto vlivy se budou projevovat jak v průběhu vlastní výstavby,
tak i provozu navržené komunikace. Zároveň se však budou projevovat i bez realizace LS.
V období výstavby se bude jednat nejen o hlukovou a imisní zátěž okolí samotné stavby, ale i
o zvýšenou zátěž stávající komunikační sítě odvozem vytěžené zeminy a dopravou materiálů.
Dočasný vliv stavební činnosti a staveništní dopravy v etapě zemních prací na imisní situaci u
obytné zástavby v nejbližším okolí hodnotí rozptylová studie. Výstupem tohoto modelového
výpočtu jsou krátkodobé maximální 1hodinové imisní koncentrace NO2, dané hlavně
provozem dieselových stavebních strojů a 24hodinové koncentrace prašných částic PM10,
jejichž zdrojem je především sekundární prašnost ze staveništních komunikací a z manipulace
se sypkým materiálem. Předpokládané dosahované hodnoty sice nelze klasifikovat jako
významné zdravotní riziko, nicméně při zohlednění celkového imisního pozadí mohou vést
zejména u citlivé části populace k mírnému přechodnému zvýšení rizika akutních
nepříznivých účinků znečištěného ovzduší, hlavně ve vztahu k respirační nemocnosti.
Sekundární prašnost ze stavebních prací a ploch mohou významně ovlivnit přijatá technická a
organizační opatření, která by měla být konkretizována v dalších etapách projektové přípravy
po zpracování plánu organizace výstavby.
Přechodná hluková zátěž ze stavby, probíhající v denní době, sice může být příčinou
zvýšeného obtěžování obyvatel, avšak nelze předpokládat, že by představovala zdravotní
riziko, které by bylo možné hodnotit.
Legislativní úroveň ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými vlivy z dopravy je stanovena
platnými hlukovými a imisními limity, jejichž splnění vlivem stavby hodnotí hluková a
rozptylová studie. Úkolem hodnocení vlivů na obyvatelstvo není polemika o úrovni těchto
limitů z hlediska ochrany zdraví nebo o přijatelnosti hodnocené stavby, nýbrž doplnění
informačního obsahu dokumentace vlivů na životní prostředí o charakteristiku a způsob
stanovení platných limitů a o popis účinků stavby na zdraví obyvatel, vycházející ze
současných poznatků o působení prostředí ve městech na zdraví člověka.
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Hodnocení je zaměřeno především na obyvatele obytné zástavby, situované v dotčeném
území v okolí navržených staveb, daném rozsahem území pokrytého výpočtem hlukové a
rozptylové studie. Podkladem k hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí škodlivin v ovzduší
jsou výstupy těchto studií promítnuté do distribuce hlukové a imisní expozice obyvatel.
Celkem je na základě těchto podkladů kvantitativně pro jednotlivé hodnocené varianty
vyhodnoceno souhrnné riziko hluku z dopravy pro soubor cca 25 000 obyvatel a riziko imisí
hlavních škodlivin v ovzduší pro soubor cca 85 000 obyvatel.
Z výsledků vyplývá, že obyvatelé zájmového území záměru jsou stejně jako v mnoha jiných
lokalitách pražské aglomerace vystaveni vysoké úrovni hlukové a imisní zátěže z dopravy,
která představuje významné zdravotní riziko.
Po zprovoznění plánovaných dopravních staveb Libeňské spojky a MO dojde k významným
změnám v distribuci dopravy a tím i hlukové a imisní expozice zájmového území. Zatímco
v případě hlukové zátěže dojde v celkovém souhrnu k mírnému zlepšení a poklesu rizika
hluku, v případě příspěvku ke znečištění ovzduší se situace mírně zhorší.
Ve srovnání s nulovou variantou se snižuje počet obyvatel exponovaných nejvyšším hladinám
hluku. V sumárním kvantitativním hodnocení se odhadovaný počet obyvatel obtěžovaných
hlukem a rušených hlukem ve spánku se snižuje cca o 1,5 %. Významnější, cca o 12%,
vychází v důsledku poklesu expozice nejvyšším hladinám hluku odhadované snížení rizika
zvýšeného výskytu kardiovaskulárních onemocnění.
Z hlediska rizika imisí by v důsledku zvýšené intenzity dopravy mělo dojít ve srovnání se
stavem při nulové variantě ke zvýšení celkové úmrtnosti dospělé populace o 0,6 %. U celkové
chronické respirační nemocnosti u dětí vychází zvýšení o 0,5 – 1,5 %. Zvýší se též počet
obyvatel, pro které bude obecně přijímaná hraniční úroveň akceptovatelného karcinogenního
rizika naplňována samotným imisním příspěvkem benzo(a)pyrenu z dopravy bez započtení
imisního pozadí.
Vlivy na obyvatelstvo jsou popsány ve studii Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
z dopravy, která je nedílnou součástí této dokumentace (příloha H.5). Podrobněji jsou závěry
hodnocení zdravotních rizik uvedeny také v kapitole D.I.1.
Vlivy na hlukovou situaci
Současná akustická situace je nevyhovující. Obdobně by tomu bylo také v roce 2015 bez
Městského okruhu a Libeňské spojky, kdy se oproti současnému stavu předpokládá navýšení
dopravy na většině komunikací.
Stavba MO v úsecích Pelc Tyrolka – Balabenka a Balabenka – Štěrboholská radiála bude
v posuzovaném území dalším významným zdrojem hluku. Nejedná se však pouze o MO, ale
na něj navazující stavby Vysočanské radiály a Libeňské spojky. Všechny tyto stavby jsou
vedeny v území s poměrně hustou zástavbou včetně bytové zástavby. Velmi výrazným
zdrojem hluku v území kromě automobilové dopravy je kolejová doprava – tramvaje a dvě
železniční tratě.
Stavby MO a LS budou novým zdrojem hluku, který v souladu s § 30 zákona č. 258/200 Sb.
v platném znění musí splňovat hygienické limity. Hygienický limit pro dobu denní je 60 dB a
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pro dobu noční 50 dB pro novou veřejnou komunikaci. Z tohoto důvodu budou téměř v celém
úseku stavby rozsáhlá protihluková opatření. S těmito protihlukovými opatřeními dojde
v chráněném venkovním prostoru jednotlivých staveb i v chráněném venkovním prostoru
v posuzovaném území ke snížení hlukové zátěže. Přesto se však na ne vždy podaří dosáhnout
výše uvedených hodnot hygienických limitů. Ke snížení hlučnosti po výstavbě MO a LS
dojde nejen z důvodu realizace protihlukových opatření u navrhované komunikace a na ni
navazující stavby Libeňské spojky, ale také snížením počtu vozidel v některých ulicích
v posuzované lokalitě oproti stávajícímu stavu (např. ulice Českomoravská, Sokolovská,
V Holešovičkách, Vosmíkových). Tato vozidla se přesunou na novou kapacitní komunikaci
MO.
Je možné konstatovat, že výstavbou MO a LS dojde k určitému snížení ekvivalentních hladin
akustického tlaku ze silniční a tramvajové dopravy v daném území oproti stavu bez provozu
těchto staveb. I nadále se však bude jednat o území s výraznou hlukovou zátěží, které zejména
pro citlivé jedince není vhodné pro trvalé bydlení. Přesto v tomto území je možné nalézt místa
relativního klidu, kde je vysoce kvalitní bydlení (např. ulice Podvinný mlýn a okolí Rokytky
směrem k Vysočanskému nádraží, ulice Na Dlážděnce, Na Pěšinách, apod.).
Poznámka:
Z hlediska ochrany před hlukem z provozu na navrhované komunikaci je velmi problematická první část stavby
č.0081 MO v st.km 0.000 – 1.500, kde jsou obě varianty vedeny shodně. V této části se nachází v blízkosti
obytná zástavba. Ve druhé části se v blízkosti navrhované komunikace obytná zástavba nenachází, ale nad Bílou
skálou se nachází areál Fakultní nemocnice Bulovka a v prostoru Pelc Tyrolky je vysokoškolský areál. Obytná
zástavba se nachází podél ulice V Holešovičkách.
Obě posuzované varianty stavby č.0081 MO se z hlediska imisí hluku v chráněném venkovním prostoru
obytných staveb příliš neliší. Je to způsobeno i tím, že v blízkém okolí Povltavské ulice, kde se obě varianty liší,
se nenachází obytné domy. Zjištěné rozdíly se pohybují v rámci nejistoty výpočetní predikce, nelze proto žádnou
variantu vyhodnotit jako z hlukového hlediska příznivější.

Vlivy na ovzduší
Podle výsledků modelových výpočtů se ve stavu před výstavbou Libeňské spojky a MO v r.
2015 budou hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v okolí nové
komunikace pohybovat na úrovni 45 – 60 % imisního limitu. Maximální hodinové
koncentrace oxidu dusičitého budou dosahovat 45 % až hranice imisního limitu, jeho
překročení lze očekávat pouze v blízkosti fakultní nemocnice s poliklinikou Na Bulovce
Praha. V případě průměrných ročních koncentrací benzenu nepřekročí v r. 2015 před
výstavbou hodnoty v zájmovém území 30 % imisního limitu. Průměrné roční koncentrace
suspendovaných částic frakce PM10 mohou na částech území překračovat imisní limit již ve
stavu před výstavbou, obdobné imisní zatížení je však nutno očekávat i v dalších částech
území Prahy. U benzo(a)pyrenu lze s cílovým imisním limitem porovnat pouze příspěvek
liniových zdrojů, který nepřekročí 20 % limitní hodnoty.
Po uvedení hodnocených záměrů do provozu lze očekávat vlivem vyvolané automobilové
dopravy zvýšení imisní zátěže v těsné blízkosti portálů tunelu Libeňské spojky a trasy
Městského okruhu, zároveň pokles imisní zátěže v okolí radiálních silnic.
V modelových výpočtech byly samostatně posuzovány následující situace, které představují
kombinaci variant výstavby MO a odvětrání Libeňské spojky.
Varianta 1: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě „výduch“
Varianta 2: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V1, Libeňská spojka ve variantě „portál“
Varianta 3: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě „výduch“
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Varianta 4: Městský okruh (stavba č. 0081) ve variantě V2, Libeňská spojka ve variantě „portál“

V následujícím přehledu je uvedeno shrnutí výsledků rozptylové studie z hlediska nejvyšších
vypočtených hodnot ve řešeném území.
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
• v okolí MO budou hodnoty IHr NO2 ve variantě V1 dosahovat nad 75 % imisního limitu,
a to v v blízkosti portálu tunelu na trase Povltavské ve směru Pelc Tyrolka – Balabenka a
dále v oblasti napojení Libeňské spojky na MO. U vedení trasy MO ve variantě V2 byly
vypočteny nejvyšší průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého v oblasti napojení
Libeňské spojky na Městský okruh, kde budou dosahovat nejvýše 75 % imisního limitu.
• u Libeňské spojky jsou ve variantách 1 a 3 (odvětrání výduchem) vypočteny nejvyšší
hodnoty v místě napojení na MO (viz výše), tj. uvedených 55 % až 75 %. Naproti tomu
při odvětrání portálem (varianty 2 a 4) je nutno nejvyšší hodnoty očekávat v prostoru
severních portálů tunelu Libeňské spojky, kde budou dosahovat až 95 % imisního limitu.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
• obdobně je tomu v případě hodnot IHk NO2, kde v okolí MO lze (při odvětrání
LS výduchem) očekávat nejvyšší hodnoty na úrovni 150 % imisního limitu, a to opět
v místě vyústění portálu tunelu na Povltavské. V příznivější variantě V2 dosahují hodnoty
nejvýše 125 % imisního limitu a byly vypočteny podél stávající ulice Čuprova v úseku
mezi ulicemi Zenklova a Sokolovská, v oblasti napojení Libeňské spojky na MO a
u západního portálu tunelu pod Bílou skálou.
• v okolí Libeňské spojky lze v případě varianty „výduch“ očekávat nejvyšší hodnoty opět
na úrovni 150 % imisního limitu, a to oblasti MÚK Vychovatelna. Při odvětrání pouze
portály je však nutno v této oblasti očekávat hodnoty až na úrovni 240 % imisního limitu.
Benzen – průměrné roční koncentrace
• průměrné roční koncentrace benzenu ve variantě V1 nepřekročí 40 % imisního limitu,
nejvyšší hodnoty byly vypočteny v oblasti východního portálu Povltavského tunelu a
v blízkosti jižního portálu tunelu na Libeňské spojce. Ve variantě V2 dosáhnou nejvyšší
koncentrace v blízkosti napojení na Libeňskou spojku, a to cca 35 % imisního limitu.
• rovněž podél vedení trasy Libeňské spojky nepřekročí průměrné roční koncentrace
benzenu ani u jedné z posuzovaných variant 40 % imisního limitu.
Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace
• je nutno konstatovat, že v části území bude (při zadaných intenzitách dopravy na úrovni
sta tisíc vozidel a více) pravděpodobně docházet k překročení limitní hodnoty, a to
zejména v místě napojení Libeňské spojky a v úseku Městského okruhu mezi
MÚK U Kříže a MÚK Balabenka, dále na Městském okruhu u MÚK Pelc Tyrolka a na
Libeňské spojce u MÚK Vychovatelna.
• lokálně může docházet k překročení limitu i v blízkosti dalších silně zatížených
komunikací.
Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace (příspěvek dopravy)
• nejvyšší příspěvek automobilové dopravy k imisní zátěži benzo(a)pyrenem bude lokálně
dosahovat až 20 % imisního limitu ve všech variantách
• ve variantě Městského okruhu V1 (výpočtové var. 1 a 2) lze tyto hodnoty očekávat
v oblasti křižovatky Zenklovy a Povltavské ulice, v blízkosti jižního portálu tunelu na
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Libeňské spojce a dále pak v oblastech mimoúrovňových křižovatek podél trasy
navrhovaného MO.
ve variantě V2 se budou zvýšené hodnoty vyskytovat v oblasti západního portálu tunelu
pod Bílou skálou a dále obdobně jako ve variantě V1 v oblastech mimoúrovňových
křižovatek podél Městského okruhu.
u Libeňské spojky je při odvětrání portálem (varianty 2 a 4) nutno tyto hodnoty očekávat
(vedle výše uvedené MÚK U Kříže) také u MÚK Vychovatelna.

Celkově je překročení imisních limitů nutno očekávat zejména u suspendovaných částic
frakce PM10 a v menším rozsahu u maximálních hodinových koncentrací NO2, a to ve všech
hodnocených variantách.
Ve srovnání variant Městského okruhu hraje důležitou roli oblast vyústění portálu tunelů. Ve
variantě V2 (var. 3 a 4 tohoto výpočtu) ústí tunel západním portálem do oblasti vysokých škol
u křižovatky Pelc Tyrolka, kde je minimum obytné zástavby, zatímco Povltavský tunel ústí
portálem do oblasti křížení Zenklovy a Povltavské ulice, kde je již trvale obytná zástavba
převažující. Imisní navýšení v této oblasti navíc převyšuje nejvyšší příspěvky ve variantě V2.
Vedení trasy tunelu pod Bílou skálou ve variantě V2 také odlehčí imisní situaci podél
Povltavské ulice, kde je varianta V1 vedena také částečně tunelem, ale také v patrovém a
povrchovém vedení, tedy imisní zátěž z provozu MO ve variantě V1 bude v této oblasti vyšší.
Varianta V2 tak z porovnání vychází jako příznivější. Dalším bodem hovořící pro variantu V2
je řešení vzduchotechniky tunelů, kdy je ve variantě V2 je část znečišťujících látek odvětrána
výduchem, zatímco tunel pod Povltavskou ve variantě V1 je odvětrán výhradně přes portál.
U Libeňské spojky pak ze srovnání dvou hodnocených variant odvětrání dolního tubusu
vyplývá jako příznivější varianta, kdy jsou emise z tunelu částečně odvedeny výduchem v
oblasti náměstí Na Stráži.
Na základě modelových výpočtů je tedy možné označit jako nejpříznivější variantu 3, tj.
odvětrání Libeňské spojky výduchem a vedení poloviny MO v tunelu. Naopak imisně
nejméně příznivá je varianta 2 - odvětrání Libeňské spojky pouze portály a vedení celého MO
po povrchu patrově.
Vlivy na vodu
Výstavbou Libeňské spojky dojde částečně ke vzniku nově zpevněných ploch. V důsledku
toho dojde k navýšení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch vozovek v oblasti.
Z hlediska velikosti odtoku u aktivní varianty odteče cca 4 214 m3 z prostoru MÚK
Vychovatelna a 4 980 m3 z prostoru MÚK U Kříže ročně. Dojde tím k částečnému omezení
vsaku srážkových vod do vod podzemních. Srážková voda bude odváděna dešťovou
kanalizací do Rokytky a Vltavy. Běžná kontaminace odváděných srážkových vod, zejména
z posypového materiálu, bude odpovídat limitům kanalizačního řádu dešťové kanalizace a
nezatíží cílové recipienty nad přijatelnou míru (navýšení průtoků, kontaminace).
Zájmové území je z hydrogeologického hlediska poměrně komplikované a značně ovlivněné
antropogenní činností. Ovlivnění hydrogeologických poměrů zájmového území se týká
především omezení infiltrace srážkových vod, ovlivnění úrovně hladiny podzemních vod a
příp. dosavadního směru proudění podzemních vod v důsledku ražby tunelů. V intravilánu
Prahy je však ovlivnění hydrogeologického režimu málo významné. Předmětná oblast Prahy
je zásobována z veřejné vodovodní sítě.
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Vlivy na půdu
Z hlediska záborů ZPF lze konstatovat, že nároky na trvalý zábor ZPF v rozsahu 447 m2
budou zanedbatelné. Půda je velmi málo kvalitní a v intravilánu města nemá potenciál pro
zemědělskou výrobu. Dočasný zábor ZPF činí 2387 m2. Po ukončení výstavby budou dotčené
plochy rekultivovány.
Výstavba předmětné komunikace bude mít také nároky na trvalý i dočasný zábor pozemků
určených k plnění funkce lesa. Z hlediska druhu pozemku se jedná o zastavěné plochy a
nádvoří. V reálném stavu se však jedná o zbořeniště starých budov.
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby MO na horninové prostředí bude z důvodu silně urbánního prostředí a z hlediska
kvality hornin zanedbatelný. V zájmovém území se vyskytují běžné skalní horniny pražského
ordoviku, běžné kvarterní sedimenty a navážky. Z hlediska zemních prací bude přemístěno
cca 530 000 m3 zemin a rozvolněných skalních hornin, přičemž cca 115 000 m3 bude využito
pro zpětné zásypy a násypy. S přebytečným množstvím výkopového materiálu bude
nakládáno v souladu se zákonem o odpadech. Jde proto o přijatelný zásah do horninového
prostředí. Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostných surovin a další přírodní zdroje, protože
se v zájmovém území uvedené zdroje nenacházejí.
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
V zájmovém území se nevyskytují žádné původní přírodní lokality. Celé území se skládá z
výrazně urbanizovaných ploch, zastavěných částí, parkových úprav a vnitroblokové zeleně,
apod. Vždy se jedná o biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se sekundárními
antropogenními společenstvy.
Přímo v trase posuzované stavby ani v jejím bezprostředním okolí nebyl zjištěn výskyt
kriticky ohrožených nebo ohrožených druhů rostlin a živočichů. Stavba nekříží žádnou
významnou lokální migrační cestu ani biotop a vzhledem k tomu, že je vedena zčásti ve stopě
stávajících komunikací, převážně však tunelem, je její fragmentační vliv zanedbatelný.
V lokalitě se vyskytují pouze běžné druhy rostlin a živočichů (včetně nepůvodních), z nichž
některé mají výrazně synantropní charakter.
Vliv stavby na faunu, flóru a ekosystémy v území nebude významný. Naopak činnosti
navazující na stavbu nebo stavbou umožněné (např. rekonstrukce domů i městské zeleně,
vznik klidových zón apod.) povedou patrně k podpoře městského, parkového charakteru
zeleně s mozaikou zákonem chráněných cennějších lokalit reprezentujících původní
ekosystémy v území.
Vlivy na estetickou kvalitu území
Stavba Libeňské spojky v předmětném území nebude mít výrazný negativní vliv na estetickou
kvalitu území. Je to dáno silně urbanizovaným charakterem území. Stavba Libeňské spojky
bude, jako stavby obdobného charakteru, do území integrována.
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Zájmové území bylo z důvodu územní rezervy pro Libeňskou spojku chráněno stavební
uzávěrou. Po ukončení výstavby bude moci být dotčené území z urbanistického hlediska
dotvořeno, čímž se zvýší jeho estetická atraktivita.
Uvedené území není cenné z hlediska krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny.
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Stavba Libeňské spojky si vyžádá demolice některých stávajících objektů (kapitola D.I.9). Ve
všech případech nedochází k vyvolání nutných demolic oproti předpokladům ÚPn. Naopak
navrhované řešení vyžaduje výrazně nižší potřeby demolic stávající zástavby, především
podél Zenklovy ulice. V případě postupu podle ÚPn by byla nutná demolice dalších
minimálně 15 domů.
V blízkosti plánované trasy se nacházejí památkové objekty a objekty za památku navržené.
Realizací záměru nedojde k demolici či narušení žádného z historicky významných objektů.
Zájmové území se nalézá v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace, která záměrem
nebude dotčena. Nelze však však vyloučit výskyt archeologických nálezů.
Z celkového hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí lze konstatovat, že
realizací záměru se kvalita životního prostředí v oblasti významně nezmění. Z hlediska
složek mimořádného významu (zdravotní rizika, hluková zátěž, imisní zatížení) nebyly
zjištěny zásadní rozdíly mezi realizací a nerealizací navrženého záměru. Z hlediska
zdravotních rizik pro obyvatelstvo je určující hluková a imisní zátěž. Z hlediska hlukového
zatížení je mírně příznivější realizace Libeňské spojky a MO, z hlediska imisního zatížení je
tomu naopak.
K neutrálnímu hodnocení nebo mírnému zlepšení stavu v případě minimalizačních a
kompenzačních opatření dojde u složek běžného významu (flóry/fauny a ekosystémů,
estetické hodnocení kvality území, hmotný majetek a kulturní památky). K neutrálnímu nebo
mírně nepříznivému stavu dojde u složek v daném případě méně důležitých (voda, půda,
horninové prostředí a přírodní zdroje), kde dojde oproti současnému stavu spíše k redistribuci
hmot a rozdíly oproti současnému stavu lze hodnotit spíše jako nevýznamné.
Celkové porovnání navrhované varianty s nulovou variantou ve výhledu roku 2015 je
uvedeno v kapitole E.

D.II.2 Údaje o možných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice
Dotčené území se nenachází v blízkosti státní hranice. V souvislosti s plánovaným záměrem
nejsou známy ani předpokládány žádné významné nepříznivé vlivy, které by přesahovaly
státní hranice.
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D.III Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Výstavba
Při výstavbě MO lze uvažovat riziko požáru, riziko úniku ropných látek ze stavebních strojů a
nákladní dopravy a riziko úniku nebezpečných chemických látek. Dodavatel stavby bude mít
zpracován Plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě (EMP), požární a havarijní řád
a musí učinit všechna opatření pro minimalizaci vzniku takového nestandardního stavu.
Při provádění stavby by mohlo dojít k úniku paliva, mazacích a hydraulických olejů ze
stavebních strojů a nákladních automobilů. Z tohoto důvodu bude zařízení staveniště
vybaveno nezbytnými havarijními prostředky (vapex, sorpční rohože, označené sběrné
nádoby, apod.). Pro prevenci úniků PHM ze stavebních mechanismů budou pod tyto vozidla
umístněny záchytné vaničky. V případě úniku většího množství ropných látek by měl být
vyrozuměn Hasičský záchranný sbor. Kontaminované zeminy musí být neprodleně odtěženy,
uloženy do zabezpečeného kontejneru a předány odborné firmě s příslušným oprávněním
v odpadovém hospodářství.
Použití nebezpečných chemických látek na stavbě bude omezeno především na výstavbu
tunelového objektu.
Pro nebezpečné chemické látky a přípravky musí být zpracována písemně pravidla o
bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Tato pravidla musí být volně
přístupná a musí s nimi být seznámeni všichni zaměstnanci. Součástí každé chemické látky
nebo přípravku bude bezpečnostní list. Chemické látky a přípravky budou skladovány
v přepravních a distribučních obalech k tomu určených, které budou zabezpečeny proti úniku
těchto látek a proti účinku povětrnostních vlivů. Sklady budou vybaveny záchytnými vanami
nebo sorpčními textiliemi, havarijními soupravami a budou označeny značkami výstrahy a
zákazu v souladu s Nařízením vlády č.11/2002 Sb. Při nahodilém úniku nebo vylití bude
postupováno v souladu s pokyny pro použití havarijní soupravy.
Stavba spadá z hlediska bezpečnosti práce při provádění podle zákona č. 61/1988 Sb.
pod působnost státní báňské správy. Návrh tunelových staveb musí dodržovat vyhlášku č.
55/1996 Sb. Českého báňského úřadu, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a bezpečnosti při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění
pozdějších předpisů.
Preventivní opatření k zabránění vzniku poruchy a havárie
• Denní kontrola těsnosti všech systémů strojních a dopravních prostředků a odstranění
zjištěných nedostatků
• Kontrola skladových prostor, těsností obalů skladovaných ropných látek, chemických
látek a přípravků)
• Při přečerpávání nebo přelévání ropných látek, chemických látek a přípravků musí být
tyto umístěny v záchytných vanách a po ukončení prací zabezpečeny proti zneužití
• Zaměstnanci musí být seznámeni s bezpečnostními opatřeními a postupy pro zamezení
kontaminace vod a půdy
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Při odstavení dopravní a mechanizační techniky budou pod tyto mechanizmy umístěny
záchytné vaničky
Výměna provozních náplní, pneumatik a baterií bude prováděna v servisních zařízeních
Mytí dopravních a mechanizačních prostředků na stavbě je zakázáno
Pravidelná kontrola úplnosti a stavu havarijních prostředků
Aktualizace EMP při změně

Okamžitá opatření po havárii
• Odstranění příčiny havárie
• Zamezení následkům havárie (např. zachycení unikající ropné látky do sběrné nádoby,
zachycení uniklé ropné látky do vodního toku nornou stěnou, posyp rozlité látky sanačním
prostředkem)
• V případě nehody většího rozsahu postupovat podle havarijních pokynů
• Zajistit prostor havárie proti vstupu nepovolaných osob
• Událost bez zbytečného odkladu oznámit nadřízenému zaměstnanci, ekologovi
společnosti a bezpečnostnímu technikovi
Následná opatření po havárii
• Zbytek látky z poškozeného obalu přečerpat do prázdného obalu
• Sanační materiál nasycený uniklou látkou umístit do igelitového pytle určeného pro tyto
účely, řádně jej označit a nakládat s ním jako s nebezpečným odpadem
• Provést záznam o události do stavebního deníku a sepsat protokol o havárii
Havarijní souprava bude umístěna v uzamčeném skladu s označením vstupu nápisem
„Havarijní souprava“. Nad havarijní soupravou bude vyvěšena „Havarijní karta pro použití
havarijní soupravy“ a „Havarijní karta stavby“. V havarijní kartě stavby budou uvedeny
všechny kontaktní osoby a telefonická spojení pro případ havárie.
Provoz
Za běžného provozu Libeňské spojky neplynou pro řidiče a pro okolní obyvatelstvo
významná rizika, která by se vymykala provozu na komunikacích obdobného typu. Riziko
bezpečnosti provozu by představovala pouze havárie nebo mimořádná událost.
Při provozu na komunikaci nelze vyloučit riziko havárie s možností úniku pohonných hmot
(ropných látek). Kritická by mohla být havárie vozidla převážejícího určité nebezpečné látky
(ropné látky, některé chemikálie, odpady, radioaktivní látky). Obecně vylití těchto látek a
následná kontaminace povrchových a podzemních vod může ohrozit zdroje pitné vody, biotu
a ekologickou stabilitu vodních ekosystémů. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
Tranzitní přeprava látek s nebezpečnými vlastnostmi je pro komunikace MO nevhodná a je
nutné ji orientovat na vnější dopravní okruh města (Silniční okruh kolem Prahy). Městský
okruh a Libeňská spojka jsou určeny pouze pro nezbytnou nízkokapacitní přepravu a
zásobování těmito látkami s cílovým určením v centrální části města.
Z hlediska vzniku možných havárií, lze očekávat následující rizika:
1) kolize vozidel a autohavárie
2) únik PHM a maziv (ovlivnění půdy, podzemních a povrchových vod a ekosystémů)
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3) únik přepravovaných nebezpečných látek
4) požár v tunelech
Individuální kolize, příp. hromadné havárie vozidel na Libeňské spojce nelze vyloučit. Míra
jejich rizika a jejich četnost bude obdobná jako na při provozu na komunikacích obdobné
intenzity provozu a návrhové rychlosti a bude řešena standardními prostředky (záchranná
služba, policie, hasiči).
Při úniku PHM, dalších ropných látek, příp. přepravovaných nebezpečných látek je třeba
přijmout bezprostřední opatření. Řidič předmětného vozidla, příp. projíždějící řidiči by měli
takovou událost nahlásit dispečinku Hasičského záchranného sboru. Únik těchto látek
nebezpečných vodám se musí nahlásit vodohospodářskému orgánu (ČIŽP OI Praha, OOP
MHMP). Obě instituce jsou místem, kam jsou hlášeny příčiny havarijních úniků látek
znečišťujících podzemní a povrchové vody a které se zabývají dalším řešením těchto situací
(likvidace znečištění, postihy znečišťovatelů).
Odvodnění vozovky v tunelu bude provedeno svedením do nejnižšího místa tunelu.
Z hlediska možného havarijního úniku látek nebezpečných vodám zde bude navržen vhodný,
dostatečně kapacitní odvodňovací objekt (jímka s uzávěrem na odtoku). V případě havárie,
bude jímka uzavřena a následně bude její obsah odčerpán a odvezen k likvidaci.
Hlavními příčinami požáru v tunelech může být zkrat elektrické energie, únik a vznícení
hořlavé látky, příp. úmyslné založení. Likvidace příp. požáru bude řešena Hasičským
záchranným sborem.
Požární zabezpečení
K požárům v tunelech dochází velmi zřídka, v případě jejich vzniku je však situace velmi
vážná. To je způsobeno především tím, že se v uzavřeném prostoru koncentruje plyn a rychle
vzrůstá teplota.
Objekt tunelu a souvisejících technologických zařízení bude členěn do požárních úseků.
Použité stavební konstrukce budou z hlediska požární bezpečnosti nehořlavé s požární
odolností splňující požadavky stanovených stupňů požární bezpečnosti. Dokumentace požární
ochrany a zdolávání požáru je třeba zpracovat v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 246/2001
Sb. Pro tunel bude vypracován patřičný poplachový a zásahový plán.
Protipožární systém zahrnuje systém detekce požáru, hlásky nouzového volání, požární
potrubí s hydranty, systém odvětrání při požáru (požární výdechový komín).
Spojovací a řídící systém zahrnuje mobilní telefonní síť fungující v tunelu, radiové spojení,
ozvučovací zařízení, řídící systém (bezpečnost provozu, kontinuita dopravy), dopravní systém
(detekce dopravních havárií), zabezpečovací signalizace.
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D.IV Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí
V předchozím textu dokumentace a v jednotlivých doprovodných studiích jsou uvedena a
zdůvodněna opatření, která považujeme za nezbytná k minimalizaci negativních vlivů
výstavby a provozu Libeňské spojky na životní prostředí. V této kapitole je uveden stručný
přehled navržených opatření.
Rozsah a podoba navržených opatření bude upřesněna eventuálně doplněna v dalších
stupních projektové dokumentace na základě upřesnění podkladů, vlastního technického
návrhu, výsledků projednání akce se všemi zúčastněnými stranami nebo výsledků
doplňujících průzkumů.
Příprava záměru
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Předložit návrh na drobné změny ÚPn HMP
Pro další realizaci bude připravena varianta zahrnující odvětrání stoupajícího tubusu
výduchem.
Zpracovat plán organizace výstavby (POV) tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby hlukem, emisemi a prašností
V rámci POV stanovit a projednat přepravní trasy. Přepravní trasy by měly co nejméně
zasahovat do obydlených zón.
Vymezit plochy pro zařízení staveniště, plochy pro deponie zemin a příjezdové trasy s co
nejšetrnějším vlivem na životní prostředí. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich
provoz odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady,
likvidace odpadních vod atd.), konkretizovat lokalizaci a vybavení oplachových ramp pro
nákladní vozy vyjíždějící na místní komunikace
Podrobně stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu komunikace.
Upřesnit objem zemin přemisťovaných během výstavby.
Zpracovat Plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě (EMP), zejména z hlediska
ochrany před hlukem a vibracemi, ochrany ovzduší, ochrany podzemních a povrchových
vod, ochrany přírody, nakládání s chemickými látkami a odpady, havarijní připravenosti,
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování pořádku a čistoty na stavbě, nakládání
s ornicí a zeminami, apod.
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby uplatnit požadavky na vybavení technikou
šetrnou k životnímu prostředí (hluk, emise).
Do smluvních ujednání s dodavatelem stavby bude zahrnut požadavek zajištění konkrétně
vyjmenovaných opatření k omezení prašnosti, včetně smluvních sankcí. Seznam těchto
opatření bude schválen orgánem ochrany ovzduší (OOP MHMP).
Projednat využití nadbytečného výkopku nevyužitelného pro násypy a zpětné zásypy
Zpracovat havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám
Podrobně specifikovat systém odvodnění komunikace a projednat jej s příslušným
správcem kanalizace
Stanovit, příp. realizovat síť monitorovacích hydrogeologických objektů a provést záměry
hladin podzemních vod, zpracovat hydrogeologický posudek
Zpracovat projekt ozelenění a náhradní výsadby za použití druhů charakteristických pro
danou oblast. V místech, kde je to technicky možné, bude u povrchových úseků
komunikace směrem k obytné zástavbě navržena výsadba izolační zeleně s protiprašnou
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funkcí, a to ve formě tříetážového porostu složeného z dřevin s vysokou schopností
záchytu prachových částic.
V rámci dokumentace pro územní (stavební) řízení bude nutno provést podrobnou
inventarizaci porostů přímo dotčených stavebními pracemi po zaměření, se stanovením
priorit ochrany a náhrady dřevin
Zajistit, aby tam, kde to bude nezbytné, vydal příslušný orgán ochrany přírody (kraj,
místně příslušné CHKO) výjimky ze zákazů u ohrožených a silně ohrožených druhů
živočichů ve smyslu § 56 zák. č. 114/1992 v platném znění
Vyžádat si stanovisko k zásahu do ochranného pásma nadregionální skladebné části ÚSES
(NRBK Vltava) od příslušného orgánu ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí).
Požádat orgán ochrany ZPF o vynětí pozemků náležejících k ZPF ze zemědělského
půdního fondu
Zpracovat návrh hospodárného využití skrytých kulturních vrstev půdy
V případě přebytku ornice (pokud nebudou skrývky použity ke zpětné rekultivaci ploch a
svahů) rozhodnout o jejich dalším využití ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF
Zajistit souhlas k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, resp.
dát do souladu využití a druh pozemku s jeho ochranou (PUPLF) na katastrálním úřadě
Projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení a realizaci náhradní výsadby
Zpracovat podrobný inženýrsko-geologický, geotechnický a hydrogeologický průzkum
Provést podrobnou pasportizaci budov pro předpokládané demolice a budov v nadloží a
okolí tunelů, stanovit vliv vibrací
Zpracovat projekt trhacích prací a projednat jej s OBÚ
Zpracovat podrobnou hlukovou studii pro DÚR a hlukovou studii pro období výstavby
Zpracovat podrobný projekt realizace protihlukových stěn (PHS)
Pasportizace bytových objektů z hlediska hlukové zátěže ve chráněném vnitřním prostoru,
zpracovat projekt výměny oken na vybraných bytových objektech za zvukoizolační,
případně změny využití či demolice objektů
Předložit hygienické stanici návrh na stanovení 3D ochranného protihlukového pásma
včetně stavební uzávěry a tento návrh s hygienickou stanicí předjednat (dokumentace pro
územní řízení)
Zpracovat podrobnou rozptylovou studii pro vybranou variantu pro období výstavby
Návrh na výkup pozemků pro trvalý zábor stavby bude proveden ve výkupovém elaborátu
stavby v rámci dokumentace pro ÚR
V rámci stavebního řízení bude nutné provést vykoupení stavebních objektů určených
k demolici. Jejich cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
Projednat přeložky inženýrských sítí, přípojky a napojení na stávající inženýrské sítě
s jejich správci
Zpracovat manipulační řád pro jímku k odvodnění tunelu za provozu
Pro realizaci podzemní části tunelu je nezbytné povolení k nakládání s vodami pro
snižování hladiny podzemní vody dle zákona č. 254/2001 Sb.
Koordinovat výstavbu s dalšími stavbami, zejména s výstavbou Městského okruhu

Realizace záměru
•
•
•

Stavební práce budou prováděny podle plánu organizace výstavby (POV).
Kontrola dodržování EMP a ochrany životního prostředí, dodržovat zásady správné praxe
vedoucí k šetrnosti vůči životnímu prostředí
Všichni pracovníci na stavbě musí být před zahájením prací poučeni o obecných zásadách
a konkrétních opatřeních k minimalizaci vlivů výstavby na životní prostředí
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Zajistit odborný inženýrsko-geologický průzkum při výstavbě a v případě zjištěné
kontaminace zajistit selektivní odtěžení materiálu a odstranění kontaminace způsobem
odpovídajícím koncentracím znečišťujících látek
Zajistit archeologický dozor při výstavbě a v případě zjištěných archeologických nálezů
provést záchranný archeologický výzkum
Produkované odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, shromažďovat, třídit, skladovat a
evidovat podle druhů a průběžně předávat osobě oprávněné k nakládání s odpady. U
odpadů (zejména u výkopových zemin v blízkosti komunikace) je třeba kontrolovat, zda
odpad nemá některou z nebezpečných vlastností
Využitelné odpady budou recyklovány nebo jinak využity
V maximální možné míře využít nekontaminovanou výkopovou zeminu v rámci stavby
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace
Dbát na dobrý technický stav stavebních mechanismů a nákladních vozů, omezit dobu
volnoběhu na nejmenší možnou míru
Na staveništi neprovádět údržbu mechanismů, pod odstavená vozidla umísťovat záchytné
vaničky
Plnění PHM v areálu stavby provádět pouze v nezbytných případech, kdy by plnění mimo
areál bylo technicky nebo organizačně obtížně realizovatelné
Na staveništi minimalizovat skladování látek škodlivých vodám (PHM, chemické látky a
přípravky)
Nezbytné množství PHM skladovat a stáčet je tak, aby nedošlo k jejich úniku
Omezit skladování a deponování prašných materiálů na stavbě na technologické minimum
Při suchém počasí zkrápět těžené a deponované materiály na stavbě
Minimalizovat znečištění vozovek mytím nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště
(oplachová rampa) a provádět kontrolu příjezdových komunikací. V případě potřeby
zajistit čištění komunikací. Zaplachtovat vozidla převážející prašné materiály.
Pokud to bude možné vyloučit nahloučení stavební techniky do jednoho místa, které by
mohlo vést ke vzniku bodového zdroje znečišťování
Vypínat motory automobilů a mechanismů v době, kdy nejsou v činnosti a dbát na dobrý
technický stav automobilů a stavebních strojů
Při výstavbě upřednostnit použití moderní techniky s nízkými emisními parametry
Omezit povolenou rychlost na staveništi a mimo zpevněné vozovky
Nasazovat hlučné mechanismy a provádět hlučné stavební technologie pouze v určené
denní době.
Musí být zajištěna řádná koordinace a souběh prací, aby byl minimalizován vliv na životní
prostředí (minimalizace časových prodlev, minimalizace chodu mechanismů naprázdno,
minimalizace trvání zemních prací, apod.)
Používat stavební mechanismy se sníženou hlučností, příp. zajistit minimalizaci hlukové
zátěže na obytnou zástavbu dočasnými opatřeními
Respektovat požadavky Nařízení vlády č.148/2006 Sb. a zcela vyloučit stavební činnost
v době od 2100 do 700 hod. Doporučuje se pracovní doba na stavbě mezi 8.00 a 18.00 hod.,
o víkendech se doporučuje provádět pouze méně hlučné práce
Realizovat navržená protihluková opatření (PHS, výměny oken)
Navržená protihluková opatření na jednotlivých chráněných objektech v období výstavby
je třeba realizovat před zahájením hlučných prací na staveništi
Pro sledování skutečného působení hluku a vibrací provést měření akustického tlaku
v referenčních bodech podle hlukové studie a dalších chráněných prostorů staveb podle
jejich situace vůči stavbě a vykonávané stavební činnosti.
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Při případných odstřelech podloží zajistit odpovídající ochranu obytných objektů.
Kácení dřevin provést v době vegetačního klidu (listopad – březen) pouze na ploše
trvalého záboru. Dřeviny, které nebudou káceny a rostou poblíž hranice trvalého záboru,
ochránit po čas výstavby bedněním
Před zahájením realizace výkopu nebo násypu komunikace je nutno vyhloubit záchytné
příkopy. Během výstavby při zemních pracích je nutno zamezit možnosti vzniku dočasné
eroze, která by mohla nastat v důsledku nevhodného ukládání vytěžené zeminy, případně
nevhodným vyrovnáváním nerovnosti terénu. K tomu je třeba vytvořit taková technická
opatření, jejichž cílem je neškodné odvedení soustředěného povrchového odtoku
srážkových vod. Tato opatření jsou nezbytná na všech místech stavby včetně zařízení
staveniště, přeložek komunikací atd.
Dočasné skládky orniční vrstvy zabezpečit podle příslušných předpisů před jejich
znehodnocením, zabránit rozmnožení ruderálních druhů rostlin
Po ukončení stavby provést důslednou rekultivaci dočasně dotčených ploch, zařízení
stavenišť a zrušených úseků stávajících komunikací, které budou přeloženy. Provést
výsadbu dle projektu ozelenění.
Maximálně šetrný postup v době výstavby zabraňující zbytečné devastaci přírody,
stavební činnost, zařízení staveniště a pohyb mechanismů přísně omezit pouze do předem
vytipovaných vhodných tras a míst
Minimalizovat šíři pracovního pruhu stavby
V případě nálezu chráněných živočichů v prostoru zasaženém stavbou zajistit jejich
záchranu a odborný transfer na vhodné lokality, postup je třeba konzultovat s orgánem
ochrany přírody
Při kácení stromů postupovat šetrným způsobem při co nejmenším zasažení okolních
porostů – opatřit okolní stromy bedněním, nebo oplocením
Po ukončení zemních prací vykácenou zeleň nahradit vzrostlými stromy, prostor kolem
povrchových částí Libeňské spojky je třeba co nejrychleji osázet pestrou skladbou stromů
a keřů v nepravidelném sponu, aby došlo v co nejkratší době k jejímu začlenění do
krajiny, při použití především domácích druhů dřevin.
Bude realizována výsadba izolační zeleně s protiprašnou funkcí v prostorech mezi
povrchovými úseky Libeňské spojky a obytnou zástavbou (tam, kde to bude možné).
K výsadbám použít i vzrostlé soliterní stromy (listnaté stromy o obvodu alespoň 220 mm
ve výšce 130 cm)
Protihlukové stěny osázet popínavými dřevinami
Provádět monitoring stability v nadloží tunelu
Kompenzovat případné prokázané škody způsobené stavební činností (např. poškození
budov v souvislosti s hloubením tunelu, ostatními zemními pracemi, apod.)
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Hlavním opatřením zajišťujícím za běžného provozu minimalizaci emisí z dopravy je
zajištění plynulosti provozu
Bude zajištěn provoz odvětrání tunelu. Pravidelně bude kontrolována funkčnost
vzduchotechnického systému.
Komunikace a veškerá technická zařízení budou udržována v řádném technickém stavu
Provádět kontrolní prohlídky odvodňovacích zařízení, provádět kontrolní chemické
analýzy odpadních vod
Provádět monitoring hlukové zátěže v okolí stavby
Provádět monitoring znečištění ovzduší v tunelu
Pravidelně provádět údržbu zeleně a její zálivku
S odpady nakládat v souladu legislativou platnou v odpadovém hospodářství, v současné
době podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujících vyhlášek
Provádět režimní měření podzemních vod na vybraných hydrogeologických objektech
Pro zimní údržbu používat soli s minimálními obsahy těžkých kovů a preferovat
používání vodných roztoků solí pro minimalizaci kontaminace půd v okolí rozšíření.
Pro celou trasu vedení komunikace musí být zpracován havarijní plán pro realizaci
okamžitých opatření při nehodách vozidel, při nichž existuje nebezpečí úniku látek
škodlivých vodám

D.V Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při
hodnocení vlivů
Dopravní vztahy
Matice dopravních vztahů, které byly v jednotlivých obdobích pomocí programového
vybavení PTV-VISEM/VISUM rozvrhovány na předmětnou komunikační síť, byly
vygenerovány podle údajů vycházejících z modelu pro hl.m.Prahu a jeho okolí. Model byl
vypracován na základě výsledků řady speciálních dopravních a dopravně – sociologických
průzkumů provedených v letech 1995 – 2005, na základě demografických údajů a na základě
charakteristik dopravní obsluhy jednotlivých území.
Do takto získaných dopravních vztahů byly zahrnuty též objemy jízd návštěvníků hlavního
města i pásma regionu a objemy jízd vůči pražskému regionu tranzitních. Dále do nich byly
zahrnuty jízdy vyvolané významnými dopravu vyvolávajícími aktivitami (letiště Ruzyně,
rozsáhlé komerční areály, apod.).
Výpočty intenzit na komunikačních sítích byly provedeny souborem programů PTV –
VISION současně pro všechny druhy automobilové dopravy metodou užívanou v Ústavu
dopravního inženýrství.
Při tomto způsobu výpočtu jsou v každém dílčím kroku vyhledány trasy a vyčísleny
impedance postupně pro všechny druhy dopravy s tím, že je při výpočtu impedancí pro danou
síť zohledněno čerpání kapacity jednotlivých úseků komunikací všemi systémy dohromady.
Vlastní zatěžování probíhalo tak, že byly matice dopravních vztahů přidělovány na
komunikační síť v osmi postupových krocích a následně bylo provedeno vyrovnání na pět
iterací.
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Rok 2005
Pro tento horizont jsou uvedené intenzity převzaty z databáze ÚDI. Jedná se o nasčítané
hodnoty, které byly získány pro řešenou oblast v posledních letech a následně vyrovnány
k roku 2005. Tyto hodnoty slouží jako výchozí srovnávací úroveň. Dále byly hodnoty
z dopravních sčítání využity ke kalibraci parametrů výpočtového modelu.
Rok 2015 (aktivní varianta)
V tomto stavu se předpokládá komunikační síť v plném rozsahu. To znamená, že byl v plném
rozsahu uvažován Městský a Silniční okruh a všech sedm radiál (Prosecká, Vysočanská,
Štěrboholská, Chodovská, Chuchelská, Radlická a Břevnovská), a to jak úseky uvažované
v ÚPn v návrhovém období (do roku 2010), tak i po návrhovém období. Mimo uvedených
komunikací základní sítě se ve všech výhledových horizontech předpokládalo zkapacitnění
tzv. Průmyslového polokruhu dobudováním mimoúrovňových křižovatek (Průmyslová x
Poděbradská, Průmyslová x Kolbenova) a vybudování podjezdu na Harfě.
Rok 2015 bez MO a LS
Tento srovnávací stav vychází z předpokladu, že v období roku 2015 nebude dosud v provozu
východní část MO v úseku Pelc Tyrolka – Štěrboholská radiála, Libeňská spojka a části
Vysočanské radiály. Libeňská spojka, přilehlá část Vysočanské radiály spolu se stavbami MO
č.0094 a 0081 tvoří propojený funkční celek, a proto byly pro alternativní výpočty vypuštěny
společně.
Ovzduší
Pro posouzení míry významnosti vlivů stavby Libeňské spojky na ovzduší byly použity
podklady na úrovni vyhledávací studie, technické podklady pro dokumentaci EIA, dopravní
studie, apod., dále pak legislativní podklady a zákonem stanovené limitní hodnoty. Při
posuzování vlivů na životní prostředí byly použity následující metodiky.
Model ATEM
Pro vyhodnocení vlivů záměru na kvalitu ovzduší byl použit model ATEM. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení
rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry
a transformaci oxidu dusnatého na oxid dusičitý. Model ATEM je v nařízení vlády č.
350/2002 Sb. uveden jako jedna ze tří referenčních metod pro stanovení rozptylu
znečišťujících látek v ovzduší. Modelový systém umožňuje pravidelnou aktualizaci emisní a
imisní situace na celém území Prahy ve dvouletých cyklech (1994–2006) a byl použit i pro
vyhodnocení výhledového stavu ovzduší v Praze v roce 2010.
Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území. Výsledky
modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1. Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek (model umožňuje stanovit
koncentrace cca 60 organických a anorganických látek)
2. Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty
3. Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi
4. Podíly jednotlivých skupin zdrojů
5. Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění
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6. Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací
Model MEFA 06
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byla použita metodika vypracovaná VŠCHT a
ATEM, která byla publikována MŽP ČR jako výpočetní postup pro hodnocení emisí z
dopravy (aktualizovaný program MEFA 06). Emisní model MEFA 06 je profesionální verze
emisního modelu MEFA. Obsahuje v sobě všechny emisní faktory modelu MEFA, avšak
oproti volně šiřitelné verzi má podstatně širší praktické uplatnění a uživateli navíc umožňuje:
•
plně automatický výpočet emisí pro libovolný počet liniových zdrojů (úseků
komunikací)
•

automatickou kontrolu vstupních dat

•

vstupy zadávat v textové podobě nebo ve formátu dBase dbf

•

zahrnutí dynamické emisní skladby vozového parku (podíl vozidel jednotlivých
emisních skupin podle jejich četnosti na silnicích v reálném provozu)

•

definici vlastní skladby vozového parku

•

výpočet s rozlišením na osobní, lehké nákladní, těžké nákladní automobily a autobusy

•

výpočet pro pohon na benzín, diesel, LPG nebo CNG

•

výpočet pro směrově nedělené i směrově dělené komunikace

•

výpočet celkových emisí i emisí dělených podle kategorie vozidel

•

výpočet emisních faktorů pro jednotlivá vozidla

•

prohlížení výsledných souborů

Výstupem programu MEFA 06 jsou emise základních znečišťujících látek (oxidy dusíku, oxid
dusičitý, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, tuhé znečišťující látky PM, tuhé znečišťující látky frakce
PM10, benzen) a celá řada látek organických. Emisní model MEFA je metodikou výpočtu
emisí publikovanou na stránkách MŽP ČR.
Hluk
K výpočtům hluku byl použit software LimA 7812, verze 5.1 C, určený hlavně pro tvorbu
strategických hlukových map. Pro výpočet hluku ze silniční dopravy byla použita metodika
NMPB-Routes-96, která je evropskou směrnicí č. 2002/49/EC týkající se hodnocení a řízení
hluku v životním prostředí (Directive of the European Parliament and of the Council of 25
June 2002 relating to the Assessment and Management of Environmental Noise) doporučena
pro výpočet hluku ze silniční dopravy. Metodika je zaměřena na výpočet dlouhodobých a
průměrných hodnot imise hluku.
Základními dopravními údaji jsou intenzita dopravy a skladba dopravního proudu. Dále pro
výpočet je nezbytným podkladem rychlost dopravního proudu a technické údaje o
posuzované komunikaci (podélný sklon, kryt komunikace, križovatky atd.). Pro výpočet
ekvivalentních hladin akustického tlaku byly použity dopravní intenzity převzaté z úkolu
č.06-130–H31 Dopravně-inženýrské podklady „Městský okruh stavba č. 0081, úsek Pelc
Tyrolka - Balabenka“, a jeho dodatku z 2/2008, které zpracoval Ústav dopravního inženýrství
hlavního města Prahy.

175

abc

Libeňská spojka – stavba č.8313

Dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb.

Modely hlukového pole v okolí dopravních tras jsou založeny na třírozměrných
topografických datech GIS. Při kvalitních a podrobných vstupních datech tak lze vytvořit
model, který věrně odpovídá geometrické realitě. Při výpočtu hladin akustického tlaku je
respektována sférická divergence, pohlcování zvuku při šíření ve vzduchu, pohlcování zvuku
při šíření nad pohltivým povrchem, odrazy zvuku do zvoleného řádu a ohyb zvuku.
Přesnost výpočtu je +- 2,0 dB.
Hodnocení zdravotních rizik
V hodnocení závažnosti nepříznivých vlivů na veřejné zdraví byly použity postupy
vycházející ze standardní metodiky hodnocení zdravotních rizik (Health Risk Assessment),
která byla původně vyvinuta Americkou agenturou pro ochranu životního prostředí (US EPA)
a je dále rozvíjena a zdokonalována. Vycházejí z ní i metodické podklady pro hodnocení
zdravotních rizik v České republice, konkrétně Manuál prevence v lékařské praxi díl VIII.
Základy hodnocení zdravotních rizik, vydaný v roce 2000 Státním zdravotním ústavem Praha,
Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území - Příloha č.4 Principy
hodnocení zdravotních rizik (Věstník MŽP září 2005) a metodické materiály hygienické
služby k hodnocení zdravotních rizik. V ČR je metodika hodnocení zdravotních rizik
předmětem akreditace dle zákona č. 258/2000 Sb. a odborné způsobilosti pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví dle zákona č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
vyhlášky MZ č. 353/2005.
Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí pro obyvatelstvo zájmového území bylo provedeno
na základě výstupů hlukové a rozptylové studie, které byly promítnuty do konkrétního počtu
obyvatel zájmového území s různou úrovní expozice. Data o počtu obyvatel v jednotlivých
domech byla poskytnuta odborem informatiky MHMP. Data jsou platná k 31.12.2007.
Při kvantitativním hodnocení zdravotních rizik hluku byly přednostně použity vztahy
expozice a účinku ze zahraničních epidemiologických studií, které jsou v současné době
doporučeny v zemích EU. Tyto vztahy jsou uvedeny i v aktualizovaném autorizačním návodu
k hodnocení zdravotních rizik expozice hluku v ČR, vydaném Státním zdravotním ústavem
Praha v lednu 2007 a umožňují podrobnější analýzu předpokládaných účinků hlukové
expozice z dopravy, nežli doposud používaný postup vycházejí z výsledků monitoringu HS
v ČR. Při odhadu atributivního rizika kardiovaskulární nemocnosti vlivem hluku zatím u nás
není stanovena referenční metoda. Proto byly použity dva existující postupy hodnocení.
Potřebné údaje o prevalenci těchto onemocnění u pražské populace byly převzaty ze
Zdravotnické ročenky Hlavního města Praha 2006 (UZIS).
K hodnocení rizika imisí byla přednostně použita nová metodika hodnocení vlivu na zdraví
(HIA) vypracované v rámci programu CAFE (Clean Air for Europe) v roce 2005, která
vychází ze změn průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10, které jsou dnes
považovány za hlavní komponentu znečištěného ovzduší z hlediska nepříznivých vlivů na
zdraví. Předpokládá se přitom, že v rámci tohoto odhadu je zohledněna i větší část účinků
krátkodobých výkyvů imisních koncentrací. Pro srovnání byla použita i starší a méně
spolehlivá metodika vycházející z průměrné roční koncentrace NO2.
Pro odhad počtu exponovaných obyvatel v jednotlivých věkových skupinách byla použita
věková struktura obyvatel Hlavního města Prahy ze zdravotnické ročenky UZIS 2006.
Z tohoto zdroje byla do výpočtu použita i celková úmrtnost populace ve věku nad 30 let (15,3
úmrtí na 1000 osob za 1 rok). Jako poměr frakcí PM2,5 a PM10 je použita hodnota 0,66
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představující průměr z poměrů obou frakcí na pražských stanicích, kde jsou obě frakce PM
současně měřeny, za období 2004 – 2006.
Ostatní kapitoly dokumentace byly zpracovány na základě podrobného vyhodnocení
informací o místních podmínkách získaných studiem archivních podkladů, návštěvou
dotčených úřadů a příslušných institucí a terénní rekognoskace. Po pečlivé analýze všech
informací, podkladů a na základě četných konzultací bylo hodnocení provedeno odbornou
úvahou a kvalifikovaným odhadem.

D.VI Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při
zpracování dokumentace
Při zpracování předmětné dokumentace v souladu s přílohou č.4 zákona č.100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, byly použity technické podklady na úrovni vyhledávací
studie. Z tohoto faktu vyplývá řada nejasností a neurčitostí, které budou postupně řešeny až
v dalších fázích projektové dokumentace. Míra nejistot při hodnocení vlivu Libeňské spojky
na životní prostředí je však snížena zkušenostmi z obdobných silničních staveb srovnatelných
s posuzovanou stavbou, s vědomím odlišnosti místních podmínek.
Dokumentace byla zpracována standardními metodickými postupy, které jsou popsány
v jednotlivých částech nebo odborných přílohách. Upřesňování podkladů bude probíhat
v dalších stupních projektové dokumentace běžným postupem.
Při zpracování jednotlivých kapitol byly identifikovány následující nedostatky ve znalostech:
Ovzduší
Vliv stavby Libeňské spojky na ovzduší je posuzován ve takové fázi zpracování projektové
přípravy záměru, kdy ještě nejsou přesně známy všechny údaje, které by dovolily přesné
vyhodnocení tohoto vlivu. Z tohoto faktu vyplývá řada nejasností a neurčitostí, které budou
postupně řešeny až v dalších fázích projektové přípravy. Míra nejistot při hodnocení vlivu na
ovzduší je však snížena zkušenostmi z obdobných silničních staveb srovnatelných s
posuzovanou stavbou, s vědomím odlišnosti místních podmínek. Mezi údaje, které lze
označit u nichž lze předpokládat určitou míru nejistoty, patří zejména:
•
•
•
•

stanovení dopravních zátěží na komunikacích ve výhledovém roce 2015
odhad imisního pozadí ve výhledovém roce 2015
prognóza skladby vozového parku ve výhledovém roce 2015
absence podrobného plánu organizace výstavby (POV), harmonogramu a postupu prací

Hluk
V současné etapě přípravy navrhovaného záměru nejsou k dispozici podrobné údaje o
dodavateli stavby, jeho strojového parku, POV, harmonogramu a postupu prací, které by
umožnily stanovit hlukové zatížení při výstavbě.
Pro vyhodnocení hlukové situace nebyly k dispozici detailnější technické podklady o
navazujících komunikacích, například napojení MO a Vysočanské radiály, ulice Pobřežní IVsever. Dále nebyl k dispozici model terénu po realizaci všech uvažovaných staveb.
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V současné etapě přípravy navrhovaného záměru nejsou k dispozici projektové a technické
údaje pro výpočty ze stacionárních zdrojů, například z proudových ventilátorů instalovaných
v tunelech pro zajištění dostatečného přívodu čerstvého vzduchu.
Technické podklady řešení vedení jednotlivých větví MÚK a napojení na navazující stavby je
třeba zpřesnit, rovněž mapové podklady v dalších stupních PD bude třeba zpřesnit.
Nejistoty spojené s predikcí šíření hluku jsou spjaty zejména s přesností vstupních údajů.
Nedostatky ve znalostech však nesnižují vypovídací hodnotu předložené hlukové studie.
Zpřesněním nedostatků a neznalostí budou upřesněny výpočtové hodnoty, na jejichž základě
budou navržena a zpřesněna protihluková opatření. V dalším stupni projektové dokumentace
k územnímu řízení bude nutné podrobně zpracovat 3D ochranné protihlukové pásmo a
dopředu jej projednat s orgánem hygienické služby.
Zdravotní rizika
Nejistoty, kterými je zatíženo provedené hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí hlavních
škodlivin z dopravy, vyplývají jak z údajů o expozici, tak z použití některých referenčních
hodnot a postupů, které vycházejí ze současného, ještě stále neúplného poznání chování
různých látek v životním prostředí a jejich působení na zdraví člověka. Konkrétně se jedná
hlavně o tyto oblasti:
•

•

•

Spolehlivost výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou
vstupních dat, tak i vlastním matematickým modelem. Použitý rozptylový model ATEM
je gaussovský model, který sice zohledňuje digitální model terénu, ale nereflektuje
stavby (domy, terénní úpravy, mosty apod.), takže výpočet je proveden pro teoretické
šíření imisí ve volném terénu. Skutečná situace zejména v uzavřených kaňonech ulic
proto může být významně odlišná. Vysoká je nejistota modelování imisních koncentrací
suspendovaných částic, i když v daném případě byla kromě primární emise zohledněna i
sekundární prašnost z dopravy. Nejsou však postiženy nespalovací emise vozidel (oděr
pneumatik, brzdových obložení, povrchu vozovky), prašnost z otevřených ploch, ani
sekundární vznik jemné frakce částic reakcemi plynných látek v ovzduší. Výsledky
imisního pozadí i rozptylové studie u této složky imisí jsou proto vůči skutečnosti
podhodnocené, což bylo zohledněno při výpočtu atributivního rizika imisí PM10 (nebylo
odečteno přirozené přírodní pozadí).
Nejistoty ve znalosti hlukového a imisního pozadí v dané lokalitě. Použitý model ATEM
poskytuje dosti spolehlivý odhad imisního pozadí, nicméně nejspolehlivější údaje o
imisním zatížení jsou výsledky dlouhodobých měření monitorovacích stanic, které však
jsou pro hodnocenou zájmovou oblast využitelné jen v omezené míře. Současná akustická
situace v zájmovém území byla ověřena měřením, které sloužilo i k ověření výpočtového
modelu.
Ve srovnání se standardním hodnocením expozice u podobných akcí byly v daném
případě k dispozici velmi podrobné údaje o exponované populaci v podobě vyhodnocení
konkrétních počtů obyvatel žijících v hodnoceném území v jednotlivých pásmech
hlukové a imisní expozice. Tím bylo umožněno souhrnné kvantitativní vyhodnocení
rizika v jednotlivých variantách.U hlukové expozice byly použity údaje vycházející
z průměrných hodnot hluku na fasádách jednotlivých domů, neboť vztažení expozice
všech obyvatel domu k nejvyšší vypočtené hodnotě hluku by vedlo ke zjevnému
nadhodnocení výsledku. Nicméně i tak je toto hodnocení expozice zatíženo nejistotou,
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neboť se předpokládá rovnoměrné rozložení oken bytů na všech fasádách domů, což
nemusí odpovídat skutečnosti. Výsledné údaje o efektu realizace plánovaných staveb
ovšem mohou být vůči skutečnosti podhodnoceny tím, že není reálné zohlednit příznivý
efekt soustředění a zprůjezdnění dopravy pro širší zatěžované území, které není zahrnuto
do výpočtů hlukové a rozptylové studie. Údaje o hlukové expozici se týkají automobilové
a tramvajové dopravy a nebyl zde zahrnut hluk z tratí ČD, který se v části hodnoceného
území též podílí na celkové úrovni hlukové zátěže. Tím mohlo naopak dojít k mírnému
nadhodnocení výsledného příznivého efektu realizace LS a MO vůči skutečnosti.
Ve vztahu k věkové skladbě a zdravotnímu stavu exponované populace byly použity údaje
ÚZIS o populaci Hlavního města Prahy v roce 2006. I když v zájmové oblasti může být
situace odlišná, nemá to vliv na relativní porovnání jednotlivých variant, což je hlavním
účelem. Vzhledem k použití konzervativního expozičního scénáře, který vychází
z teoretické trvalé expozice imisním koncentracím škodlivin dosahovaným ve vnějším
ovzduší, nejsou podstatné ani případné odlišnosti v chování exponované populace.
Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a škodlivin v ovzduší
získaných ze zahraničních epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z prostředí
s jinou skladbou dopravy, znečištěného ovzduší, jinými klimatickými podmínkami a
odlišnou populací může vést ke zkreslení výsledků. U hodnocení rizika imisí je to však
nezbytný postup, neboť tuzemská data nejsou k dispozici. V daném případě byla tato
nejistota snížena použitím poslední metodiky HIA WHO, použité v evropském programu
CAFE. V případě hodnocení rizika hluku byly použity vztahy vycházející ze zahraničních
epidemiologických studií, doporučené k aplikaci v zemích EU.
Nejistoty spojené s odvozením jednotek karcinogenního rizika WHO pro benzen a
benzo(a)pyren v ovzduší. Zejména míra karcinogenního rizika benzenu může být
současným postupem nadhodnocena.
I když bylo hodnocení rizika zpracováno standardními postupy na základě současných
znalostí a dat nejvýznamnějších institucí, zabývajících se zdravotními účinky různých
složek prostředí, jde stále ještě pouze o dílčí pohled na složitý komplexní děj znečištění
ovzduší a působení hluku s mnoha dalšími činiteli a proměnnými faktory.

Ostatní
•
•

•
•

•

Při zpracování posouzení vlivů na životní prostředí se vycházelo se především
z projektových podkladů, jejichž míra podrobnosti odpovídá míře podrobnosti projektové
dokumentace ve fázi vyhledávací studie.
Velikost záboru pozemků (trvalých a dočasných) bude upřesněna v rámci projektové
dokumentace stavby pro územní rozhodnutí (DUR). Uvedené hodnoty záboru je nutno
chápat orientačně, protože jsou vyčísleny na základě dostupných technických podkladů
v době zpracování této dokumentace.
V rámci DÚR bude zpřesněno množství odpadů vznikajícího během výstavby Libeňské
spojky.
Není znám dodavatel stavby a podrobný plán organizace výstavby, a proto není možné
zcela přesně kvantifikovat vliv výstavby na okolní prostředí. Podrobnější vyhodnocení
některých vlivů výstavby bude možné až po upřesnění materiálových toků, POV a
strojového vybavení
Skladba odpadu a potřeba materiálů byla kvalifikovaně odhadnuta z analogií obdobných
staveb
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Absence podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu a
pasportizace existujících hydrogeologických objektů
Absence pasportizace objektů potenciálně ovlivněných výstavbou komunikace
Absence informací o vlivu vibrací při výstavbě a provozu

V rámci zpracování dokumentace však nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které
by bránily formulování konečného závěru.

ČÁST E - POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
Porovnání variant řešení záměru z hlediska relevantních složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých složkových kapitolách této dokumentace, v hlukové studii, v rozptylové studii
a v hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Pro posouzení a porovnání provozu navrhované stavby LS, resp. MO (aktivní varianta)
s variantou bez realizace záměru (nulová aktivní varianta) v roce 2015 není rozlišováno mezi
vedením stavby č.0081 MO ve variantách nebo variantním odvětráním Libeňské spojky.
Porovnání tedy obsahuje pouze realizaci záměru (V1) a nerealizaci záměru (V0).

E.1 Přehled porovnávaných charakteristik
Vlivy na obyvatelstvo (zdravotní rizika)
Podklady a použité postupy k hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí umožnily posoudit
přepokládaný stav v zájmovém území bez realizace Libeňské spojky (nulová varianta) a
v navrhované aktivní variantě stavby z hlediska změn zdravotních rizik pro obyvatele.
V nulové variantě bude podobně jako v současné době velká část obyvatel zájmového území
vystavena vysoké úrovni rizika dopravního hluku, který je příčinou obtěžování, zhoršené
verbální komunikace a nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu
důsledky. V nulové variantě lze předpokládat zhruba u 42 % obyvatel obtěžování hlukem a u
22 % obyvatel rušení nočním hlukem ve spánku. Významné zdravotní riziko zde bude
představovat, stejně jako v jiných frekventovaných částech Prahy, i úroveň znečištění
ovzduší.
Po zprovoznění plánovaných dopravních staveb dojde k významným změnám v distribuci
dopravy a tím i hlukové a imisní expozice zájmového území. Zatímco v případě hlukové
zátěže dojde v celkovém souhrnu k mírnému zlepšení a poklesu rizika hluku, v případě
příspěvku ke znečištění ovzduší se situace naopak zhorší.
Ve srovnání s nulovou variantou se snižuje počet obyvatel exponovaných nejvyšším hladinám
hluku. V sumárním kvantitativním hodnocení se odhadovaný počet obyvatel obtěžovaných
hlukem snižuje o 1,7 % (443 obyvatel), počet obyvatel rušených hlukem ve spánku se snižuje
o 1,2 % (324 obyvatel). Významnější, cca o 12%, vychází v důsledku poklesu expozice
nejvyšším hladinám hluku odhadované snížení rizika zvýšeného výskytu kardiovaskulárních
onemocnění. U hodnoceného souboru exponovaných obyvatel to teoreticky představuje
snížení o 1-2 případy onemocnění infarktem myokardu a 17 – 30 onemocnění ischemickou
chorobou srdeční.
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Akustická studie samostatně hodnotí obě varianty realizace úseku MO Pelc Tyrolka –
Balabenka. Z hlediska zdravotních rizik hluku je však rozdíl mezi oběma variantami
zanedbatelný.
Z hlediska rizika znečištění ovzduší by v důsledku zvýšené intenzity dopravy po realizaci
záměru mělo dojít ve srovnání se stavem při nulové variantě ke zvýšení celkové úmrtnosti
dospělé populace o 0,6 %, zvýšení rizika celkové chronické respirační nemocnosti u dětí
vychází o 0,5 – 1,5 %. Při hodnocení vlivu pouze znečištěného ovzduší představuje toto
zvýšení rizika ve srovnání s nulovou variantou 6,5 % pro celkovou úmrtnost dospělé populace
a 6,5 – 18 % podle použité metody hodnocení pro chronickou respirační nemocnost u dětí).
Zvýší se též počet obyvatel, pro které bude obecně přijímaná hraniční úroveň
akceptovatelného karcinogenního rizika naplňována samotným imisním příspěvkem
benzo(a)pyrenu z dopravy bez započtení imisního pozadí.
Vypočtený údaj o vlivu znečištění ovzduší na úmrtnost lze interpretovat tak, že při
teoretickém ideálním stavu zcela čistého ovzduší by se v zájmovém území záměru,
hodnoceném rozptylovou studií, dožilo 77 obyvatel (resp. 82 obyvatel po realizaci záměru)
vyššího věku. Přesnější výpočet takto ovlivněné délky dožití reálně dostupné statistické údaje
o exponované populaci neumožňují.
Rozptylová studie hodnotí samostatně 4 varianty realizace záměru jako kombinace dvou variant s rozdílným
odvětráním dolního tubusu tunelu Libeňské spojky a dvou variant řešení úseku MO Pelc Tyrolka – Balabenka:
•

Varianta 1: Libeňská spojka ve variantě „výduch“, MO ve variantě V1

•

Varianta 2: Libeňská spojka ve variantě „portál“, MO ve variantě V1

•

Varianta 3: Libeňská spojka ve variantě „výduch“, MO ve variantě V2

•

Varianta 4: Libeňská spojka ve variantě „portál“, MO ve variantě V2

Ze srovnání hodnocených variant vychází z hlediska sumárního hodnocení míry rizika imisí
pro obyvatelstvo relativně nejpříznivější varianta 3 (vedení jednoho směru MO tunelem a
odvětrání spodního tubusu tunelu Libeňské spojky výduchem), naopak nejméně příznivá je
varianta 2 (vedení MO povrchem a odvětrání tunelu Libeňské spojky pouze portálem).
Rozdíly mezi jednotlivými variantami však nejsou zásadní, neboť se v ukazatelích rizika
imisí pohybují v řádu desetin až jednotek procent.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s velkými výhradami (všechny varianty)

Vlivy na řidiče a dopravní nehodovost
Z hlediska uživatelů MO a LS dojde převedením dopravy ze stávajících komunikací
především ke zrychlení a zvýšení bezpečnosti dopravy a tím ke značnému zkvalitnění
dopravy. Dojde tím ke zlepšení psychické pohody řidičů a snížení jejich stresové zátěže.
Dalším z ukazatelů, který ovlivňuje kvalita a celková kapacita komunikační sítě je spotřeba
pohonných hmot. Její velikost zároveň ovlivňuje ekonomickou stránku provozu po
komunikacích a množství plynných emisí z automobilového provozu. Nejvýznamnějším
rizikem pro uživatele silnic je spotřeba času a dopravní nehody. Z dlouhodobého sledování a
evidence dopravních nehod ve městě je jednoznačně prokázán významný vliv charakteru a
kvality komunikace na dopravní nehodovost a na počty zraněných osob. Dalším zásadním
aspektem je pozitivní vliv na celkové zlepšení dopravního spojení v rámci Prahy. Pro řidiče je
výrazně nejméně příznivá varianta zachování současného komunikačního systému.
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přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
nepřijatelné nebo přijatelné s velkými výhradami(V0)

Sociálně ekonomické vlivy
Z hlediska sociálních a ekonomických dopadů lze realizaci MO a LS hodnotit pozitivně.
Během výstavby vzniknou nové pracovní příležitosti, především pro dělnické profese a
pomocné dělnické práce. Jedním z důležitých vlivů na obyvatelstvo je oddělení průjezdné
silniční dopravy od běžného místního provozu v obytném prostředí města. Tím dojde
k výraznému snížení nebezpečí od automobilové dopravy pro ostatní účastníky provozu (pěší,
cyklisty) a zlepšení možností přecházení, případně parkování. Zklidnění povrchových
komunikací bude mít rovněž za následek možnost umístění většího množství přechodů čímž
dojde ke zkrácení pěších tras. Plynulostí dopravy dochází k úspoře pohonných hmot a času,
které mají své ekonomické vyjádření. Dále vlivem vymístění automobilové dopravy může
dojít k rozšíření prostoru pro dopravu MHD a tím jejímu zefektivnění, zrychlení a rozšíření.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s dílčími výhradami (V1)
přijatelné s většími výhradami(V0)

Vlivy na ovzduší
Pro variantu 0 ve výhledovém období roku 2015 se budou hodnoty průměrných ročních
koncentrací NO2 pohybovat na úrovni 45-60% imisního limitu, maximální hodinové
koncentrace NO2 budou dosahovat 45% až hranice imisního limitu s výjimkou FN Bulovka.
V případě benzenu nebude překročeno 30% limitu. Oproti tomu průměrné roční koncentrace
PM10 mohou na částech území překračovat imisní limit. U BaP lze s cílovým imisním limitem
porovnat pouze příspěvek liniových zdrojů, který nepřekročí 20% limitní hodnoty.
Pro navrhovanou variantu 1 s odvětráním výduchem budou podél LS imisní hodnoty IHr NO2
dosahovat 55-75% imisního limitu. V případě odvětrání výhradně portály lze očekávat
v prostoru severních portálů LS až 95% imisního limitu. U maximálních hodinových
koncentrací NO2 lze v oblasti MÚK Vychovatelna očekávat hodnoty 150% (výduch) až 240%
(portál). Průměrné roční koncentrace benzenu nepřekročí 40% imisního limitu. V případě PM10
bude pravděpodobně docházet k překročení limitní hodnoty, zejména u MÚK Vychovatelna a
U Kříže. Nejvyšší příspěvek dopravy k imisní zátěži BaP bude lokálně dosahovat až 20%
imisního limitu.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s velkými výhradami (V1)
přijatelné s většími výhradami (V0)

Vlivy na hlukovou situaci
Současná akustická situace v zájmové oblasti je nevyhovující, protože překračuje hygienické
limity. Obdobně by tomu bylo také v roce 2015 bez Městského okruhu a Libeňské spojky,
kdy se oproti současnému stavu předpokládá navýšení dopravy na většině komunikací.
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Stavba LS a přilehlého úseku MO bude v posuzovaném území dalším významným zdrojem
hluku. Je možné konstatovat, že výstavbou MO a LS dojde k určitému snížení ekvivalentních
hladin akustického tlaku ze silniční a tramvajové dopravy v daném území oproti stavu bez
provozu těchto staveb. I nadále se však bude jednat o území s výraznou hlukovou zátěží, které
v některých lokalitách může překračovat hygienické limity pro trvalé bydlení. V takových
případech je vhodné uvažovat o změně využití těchto staveb.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s velkými výhradami (všechny varianty)

Vlivy na povrchovou vodu
Výstavbou Libeňské spojky dojde k mírnému nárůstu zpevněných ploch. V důsledku toho
dojde k mírnému navýšení odtoku srážkových vod ze zpevněných ploch vozovek v oblasti.
Z hlediska velikosti odtoku je příznivější V0 (zachování velikosti současného odtoku).
Srážková voda bude odváděna dešťovou kanalizací do Rokytky a Vltavy. Ovlivnění
průměrných ročních průtoků v těchto vodotečích je nevýznamné. Běžná kontaminace
odváděných srážkových vod bude odpovídat limitům kanalizačního řádu dešťové kanalizace a
nezatíží cílové recipienty nad přijatelnou míru.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu
přijatelné s dílčími výhradami (všechny varianty)

Vlivy na podzemní vodu
Zájmové území je z hydrogeologického hlediska poměrně komplikované a značně ovlivněné
antropogenní činností. Ovlivnění hydrogeologických poměrů zájmového území se týká
především omezení infiltrace srážkových vod do horninového prostředí dané mírným
nárůstem zpevněných ploch a ovlivnění úrovně hladiny podzemních vod, příp. dosavadního
směru proudění podzemních vod v důsledku existence tunelu. Tunel je směrově orientován
zhruba ve směru proudění podzemních vod a nezpůsobí tak vzdutí její hladiny. Lze naopak
očekávat efekt drenážního vlivu tunelu. V celkovém porovnání variant je mírně příznivější V0
oproti aktivní variantě V1.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (všechny varianty) po dobu provozu,
přijatelné s dílčími výhradami (všechny varianty)
s mírnou preferencí V0

Vlivy na půdu (ZPF, PUPLF)
Z hlediska záboru ZPF lze konstatovat, že aktivní varianta vyžaduje trvalý zábor ZPF o
velikosti 447 m2, dočasný zábor 2387 m2. Trvalý zábor leží ve IV. a V. třídě ochrany.
Pozemky náležející k ZPF jsou většinou vedeny jako zahrada a v městském prostředí nemají
potenciál pro intenzivní zemědělské obhospodařování.
Výstavba předmětné komunikace bude mít také nároky na zábor pozemků určených k plnění
funkce lesa. Z hlediska druhu pozemku se však jedná o zastavěné plochy a nádvoří. Trvalý
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zábor PUPLF bude činit 389 m2, dočasný zábor 1288 m2. Nulová varianta nemá nároky na
tyto vstupy.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a krátkodobý (výstavba), dočasné zábory ZPF
přímý a trvalý (varianta 1), trvalý zábor
přijatelné (varianta 0)
přijatelné s dílčími výhradami (varianta 1)

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vliv stavby Libeňské spojky na horninové prostředí bude z hlediska silně urbánního prostředí
a z hlediska kvality hornin zanedbatelný. V zájmovém území se vyskytují běžné skalní
horniny pražského ordoviku, běžné kvarterní sedimenty a navážky. Z hlediska zemních prací
bude přemístěno cca 530 000 m3 zemin a rozvolněných skalních hornin, přičemž cca 115 000
m3 bude využito pro zpětné zásypy a násypy. Vhodnost materiálu pro násypy a zásypy musí
posoudit podrobný geologický a geotechnický průzkum. Jde o přijatelný zásah do
horninového prostředí.
Stavba nebude mít vliv na zdroje nerostných surovin a další přírodní zdroje, protože se
v zájmovém území uvedené zdroje nenacházejí.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý (varianta 1)
přijatelné (varianta 0)
přijatelné s dílčími výhradami (varianta 1)

Vlivy na ekosystémy
V celé trase Libeňské spojky se nevyskytují žádné původní přírodní lokality. Celé území se
skládá z výrazně urbanizovaných ploch a zastavěných částí a také parkovými úpravami a
malými plochami veřejných prostranství často s několika kvalitními stromy a vysázenou
mobilní zelení, neudržované vnitrobloky a okolí demolic, případně opuštěné malé zbytky
někdejších třeba částečně zastavěných a jinak přeměněných zahrad.Vždy se jedná o biotopy
silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se sekundárními antropogenními společenstvy.
Realizací Libeňské spojky nebude kvalita ekosystémů obecně změněna. Negativní vliv
výstavby a provozu Libeňské spojky na stávající ekosystémy, existující v dotčeném území
nebo na ně přímo navazující, bude zanedbatelný. V okolí trasy však dojde k jejich místním
změnám, např. vykácením dřevin v ploše trvalého záboru a náhradní výsadbou na jiném
místě. Rozdíl mezi aktivní variantou a nulovou variantou bude z tohoto hlediska málo
významný.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a krátkodobý (varianta 1) při výstavbě
nepřímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné s dílčími výhradami (všechny varianty)
s mírnou preferencí V0
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Vlivy na ÚSES
Libeňská spojka nezasahuje přímo do územního systému ekologické stability jakékoliv
úrovně. Posuzované území se však nachází v ochranném pásmu NRBk 2001 Údolí Vltavy.
Pro další stupně projektové přípravy záměru (územní řízení) je třeba vyžádat si stanovisko
k zásahu do ochranného pásma nadregionální skladebné části ÚSES od Ministerstva životního
prostředí. Vliv záměru na ÚSES bude zanedbatelný až nulový. Nulový vliv vykazuje i nulová
varianta.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

nepřímý a krátkodobý (varianta 1) při výstavbě
nepřímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné (všechny varianty)

Vlivy na faunu a flóru
Vliv stavby na faunu a flóru v území nebude významný. V celé trase Libeňské spojky se
nevyskytují žádné původní přírodní lokality. Rostlinná společenstva charakterizují parkové
úpravy a malé plochy veřejných prostranství často s několika kvalitními stromy a vysázenou
mobilní zelení, neudržované vnitrobloky a okolí demolic, případně opuštěné malé zbytky
někdejších třeba částečně zastavěných a jinak přeměněných zahrad.Vždy se jedná o biotopy
silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem se sekundárními antropogenními společenstvy.
Nebyl zde prokázán výskyt zvláště druhů chráněných rostlin.
Z hlediska fauny se zájmovém území jedná o živočišná společenstva, která jsou
ekologickými vazbami spjata s výše popsanými výrazně antropogenně ovlivněnými biotopy
rostlinstva. Z velké většiny převládají druhy běžně se vyskytující s velkým podílem
synantropních druhů a jejich společenstev. Celkově se jedná o mírně podprůměrné prostředí.
V posuzovaném území není evidován výskyt žádného kriticky ohroženého nebo ohroženého
živočišného druhu.
Vliv záměru na faunu a flóru bude minimální. Po ukončení výstavby bude provedena náhradní
výsadba podle schváleného projektu sadových úprav.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a krátkodobý (varianta 1) při výstavbě
nepřímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné s dílčími výhradami (všechny varianty) za
předpokladu kompenzačních opatření

Vlivy na budovy
Při výstavbě Libeňské spojky je však přesto nutno počítat s jistými nároky na demolice
pozemních objektů, resp. na jejich stavební a geotechnické zajištění. Podle technických
podkladů lze kubaturu demolic budov odhadnout na 3 000 m3, chodníky 2100m3, tramvajový
pás 1 000 m3 a vozovky 15 000 m3. Nulová varianta nároky na demolice a stavební zajištění
budov nevykazuje.
Je však nutné konstatovat, že stavební uzávěra pro Libeňskou spojku brání dostavbě území.
Po ukončení výstavby bude moci být dotčené území z urbanistického hlediska dotvořeno,
čímž se zvýší jeho estetická hodnota a atraktivita.
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přímý a dočasný (varianta 1) při výstavbě LS a dostavbě
území
nepřímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné s většími výhradami (všechny varianty)

Vlivy na historické, kulturní a archeologické památky
Navrhovaná stavba Libeňské spojky nebude mít žádný přímý vliv na kulturní památky a
významné architektonické objekty zájmového území a známá archeologická naleziště.
Nepřímý vliv má však i provoz po současných komunikacích.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

nepřímý a dočasný (varianta 1) při výstavbě LS a
dostavbě území
nepřímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné s dílčími výhradami (všechny varianty)

Vlivy na dopravu a její plynulost
Význam Prahy jako hlavního města České republiky, vysoký počet obyvatel a sociální
struktura města mají za následek vysoké nároky na dopravu ve městě. Současné dopravní
okruhy, vyznačené na stávajících a často nekapacitních komunikacích vedených uvnitř obytné
zástavby neumožňují plynulou dopravu (nízká cestovní rychlost, časové ztráty, kongesce a
vysoká nehodovost). Nové kapacitní komunikace, vybudované v uplynulých letech, jsou jen
částí navrhované komunikační sítě a dosud netvoří ucelený komunikační systém. MO a LS
jako nejdůležitější část městské komunikační sítě, je navržen tak, aby svou kapacitou a
atraktivitou na sebe soustředil většinu diametrálních dopravních vztahů a propojil oblasti
středního pásma města. Základní funkcí MO je umožnit regulaci automobilové dopravy
v centrální části města. Bez tohoto dokončení, nelze účině regulovat dopravu v nejzatíženější
centrální části města, případně účinně zavést mýto.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
přijatelné s dílčími výhradami (varianta 1)
Nepřijatelné nebo přijatelné s velkými výhradami
(varianta 0)

Vlivy na dopravní infrastrukturu a rozvoj Prahy
Stavba je v souladu s ÚPn a je jeho naplněním. Z hlediska obecného užitku se jedná o stavbu
veřejně prospěšnou s velkou celospolečenskou užitečností pro území celé Prahy a přesahující
rámec stavbou dotčeného území. Z uvedeného pohledu je nepřijatelnou variantou zachování
stávajícího stavu (varianta 0). Aktivní varianta je z tohoto pohledu přijatelná.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a trvalý při provozu (všechny varianty)
jednoznačně přijatelné (varianta 1)
Nepřijatelné nebo přijatelné s velkými výhradami
(varianta 0)
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Vlivy na estetickou kvalitu území
Stavba Libeňské spojky v předmětném území nebude mít výrazný negativní vliv na estetickou
kvalitu území. Je to dáno silně urbanizovaným charakterem území. Jedná se o podzemní
stavbu, viditelné budou pouze povrchové úseky. Stavba Libeňské spojky bude, jako stavby
obdobného charakteru, do území integrována.
Zájmové území bylo z důvodu územní rezervy pro Libeňskou spojku chráněno stavební
uzávěrou. Po ukončení výstavby bude moci být dotčené území z urbanistického hlediska
dotvořeno, čímž se zvýší jeho estetická atraktivita.
Hodnocení vlivu:
Hodnocení přijatelnosti řešení:

přímý a dočasný při stavbě a dostavbě území (varianta 1)
přímý a trvalý za provozu (všechny varianty)
přijatelné s většími výhradami (varianta 0)
Přijatelné s dílčími výhradami (varianta 1)

E.2 Celkové hodnocení
Následující tabulka udává semikvantitativní porovnání posuzovaných variant ve výhledovém
období roku 2015. Klasifikace hodnocení přijatelnosti je uvedena v tabulce 46 kapitoly D.I.
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Tabulka 63: Porovnání posuzovaných variant ve výhledovém období roku 2015
Vlivy

Výskyt

Přijatelnost řešení
V0
V1
2
2

Zdravotní rizika

+

Vlivy na řidiče a dopravní nehodovost

+

2

4

Soc.ekonomické vlivy

+

3

4

Vlivy na ovzduší (imise)

+

3

2

Vlivy na hlukovou situaci

+

2

2

Povrchová voda

+

4

4

Podzemní voda

+

4

4

+

5

4

Ekosystémy
ZCHÚ
VKP
ÚSES
Fauna, flóra

+
+
+
+

5
4
5
4

4
4
5
4

Vlivy na budovy

+

3

3

Vlivy na historic., kult. a archeol. památky
Vlivy na dopravu a její plynulost
Vlivy na doprav.infrastrukturu a rozvoj
Prahy
Vlivy na estetickou kvalitu území

+
+
+

4
2
2

4
4
5

+

3

4

-

57

63

Vlivy na obyvatelstvo

Vlivy na vodu

Vlivy na půdu
Vlivy na hornin. prostředí a přírod. zdroje
Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Vlivy na antropogenní systémy
Vlivy na strukturu a funkční využití
území

Vliv na rekreační kvalitu území
Vlivy na životní prostředí (celkem)

188

Poznámka
U hluku mírně příznivější V1 proti V0, u imisí
naopak ve V1 zhoršení vůči V0
Zlepšení čas.průjezdnosti, plynulosti a
bezpečnosti provozu, snížení stresové zátěže
řidičů, vyhovující technické parametry vozovky
Vlivy na zaměstnanost, snížení spotřeby PHM a
času
Celkově srovnatelné, mírně příznivější V0 oproti
V1, PM10 nadlimitní v obou případech
(rozhodující pro bodové hodnocení)
Mírně příznivější V1 oproti V0, ojedinělé
překračování hygienických limitů až o 20dB
Velmi mírně příznivější V0 oproti V1, min. vliv
na kvalitu a kvantitu vody v Rokytce a nulový
vliv na Vltavu
Přijatelné, omezený drenážní vliv tunelu,
omezení vsaku
V0 nulový vliv, zanedbatelný zábor nekvalitního
ZPF v intravilánu města
Přijatelný zásah, žádné přírodní zdroje
Málo hodnotné ekosystémy, náhradní výsadba

Ochranné pásmo NRBK Vltava, nepřímý vliv
Nízká druhová rozmanitost, alochtonní dřeviny,
běžné druhy, náhradní výsadba
Stavební uzávěra u V0 brání dostavbě území, V1
demolice některých budov
Nepřímý vliv, ochranné pásmo Praž.památk.rez.
Pozitivní vliv na dopravu v centrální části Prahy
V1 v souladu s ÚPn, veřejně prospěšná stavba,
V0 stavební uzávěra brání dostavbě území
V1 nový záměr s výdech.objektem a portály,
stav. uzávěra brání estetickému ztvárnění území
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Z výše uvedené tabulky vyplývá, že v porovnání varianty 0 a aktivní varianty ve výhledovém
období roku 2015 je méně příznivá varianta 0 (zachování současného stavu) oproti aktivní
variantě navrženého záměru a to i ve spojení se záměrem č.0081 výstavby Městského okruhu.
Je však třeba konstatovat, že z hlediska nejvýznamnějších vlivů, tzn. z hlediska zdravotních
rizik pro obyvatelstvo nebyly zjištěny zásadní rozdíly mezi realizací a nerealizací navrženého
záměru. Z hlediska zdravotních rizik pro obyvatelstvo je určující hluková a imisní zátěž.
Z hlediska hlukového zatížení je mírně příznivější realizace Libeňské spojky a MO,
z hlediska imisního zatížení je tomu naopak.
K neutrálnímu hodnocení nebo mírnému zlepšení stavu v případě minimalizačních a
kompenzačních opatření dojde u složek běžného významu (flóry/fauny a ekosystémů,
estetické hodnocení kvality území, hmotný majetek a kulturní památky). K neutrálnímu nebo
mírně nepříznivému stavu dojde u složek v daném případě méně důležitých (voda, půda,
horninové prostředí a přírodní zdroje), kde dojde oproti současnému stavu spíše k redistribuci
hmot a rozdíly oproti současnému stavu lze hodnotit spíše jako nevýznamné.
Z celkového hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí lze konstatovat, že realizací
záměru se kvalita životního prostředí v oblasti významně nezmění.
Hlavním význam posuzované stavby Libeňské spojky a souvisejícího úseku Městského
okruhu má však celopražský kontext.
Nerealizace staveb Libeňské spojky a MO jako nedílné součásti NKS je z hlediska životního
prostředí v hlavním městě Praze nejméně vhodnou variantou. Úseky zatížené průjezdnou
dopravou a pomalými pohyby vozidel na nekapacitních komunikacích v centrální části Prahy
i v okolí předmětných staveb by i nadále byly vedeny uvnitř obytné zástavby a zásadně by tak
přispívaly k hlukové a imisní zátěži obyvatelstva ve městě. V důsledku zprovoznění
hodnocených staveb dochází k přerozdělení intenzit dopravy. Nové trasy sběrných
komunikací sníží dopravní zátěže stávající uliční sítě a tím přispějí ke snížení imisní a
hlukové zátěže v širším území města, zejména v jeho centrální části. Ke snížení celkové
imisní a hlukové zátěže ve městě přispívá i plynulost dopravy a vedení značné části tras NKS
v tunelech.
Ze zkušeností a předběžného hodnocení hlukové a imisní expozice obyvatel hl. m. Prahy
vyplývá, že dosažený výsledný efekt bude záležet na poměru příznivého účinku dosaženého
snížením intenzity a zvýšení plynulosti dopravy na širším území zejména vnitřní části Prahy a
negativního účinku vyšší intenzity dopravy vnesené do území plánovaných tras staveb MO a
LS a jejich křížení s navazujícími komunikacemi. Z odborných odhadů je zřejmé, že uvedený
příznivý efekt se bude dotýkat podstatně většího počtu obyvatel, nežli efekt negativní (příloha
H.10).
Realizací staveb Libeňské spojky a MO budou vytvořeny zejména dostatečné podmínky
k zahájení plošné regulace dopravy v centrální oblasti Prahy s pozitivním vlivem na rozvoj
MHD. Nezanedbatelným přínosem posuzovaných staveb je možnost řešení problematiky tzv.
Severojižní magistrály. Dalšími přínosy je zvýšení bezpečnosti provozu, snížení nehodovosti
a zranění, úspora PHM, úspora času na dopravu, kvalita dopravy, apod.
Porovnání aktivní nulové varianty s aktivní variantou v celoměstském měřítku i na území
posuzovaných staveb z hlediska vlivů na životní prostředí je uvedeno v kapitole V.2 (Rozbor
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z hlediska vlivu na životní prostředí – pozitiva, negativa) přílohy č.H.10 předkládané
dokumentace
Libeňská spojka je zakotvena ve schváleném územním plánu hlavního města Prahy, včetně
napojení na síť základních komunikací a je vedena jako veřejně prospěšná stavba.
Na základě projednání technického řešení LS s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
lze konstatovat, že navrhované invariantní řešení Libeňské spojky je realizovatelné.
Jediným dotčeným orgánem, který projevil nesouhlas s variantním řešením LS, které byly předloženy
v oznámení záměru, byla MČ Praha 8. MČ Praha 8 požadovala v rámci zjišťovacího řízení upravit a prověřit
varianty křižovatek ve stavbě a to jak u severního, tak i u jižního konce LS. Prověření požadovaných variant
proběhlo v průběhu roku 2006 a 2007. Výsledné řešení bylo odsouhlaseno zástupci MČ Praha 8. Městská část
Praha 8 vydala souhlasné vyjádření k předmětnému záměru č.j. OKS/2007/0257 ze dne 25.května 2007. Tímto
stanoviskem odpadají původní varianty křižovatek (varianty 1 a 2) a jsou nahrazeny řešením novým,
invariantním.

Výše uvedené preference se tedy vztahují k posuzované invariantně řešené aktivní variantě
Libeňské spojky, která v důsledku závěrů zjišťovacího řízení a nového projednání s MČ Praha
8 nahrazuje původní dvě varianty řešení Libeňské spojky. Žádná jiná instituce nebo orgán
státní správy nebo samosprávy se nevyjádřil záporně k předmětnému záměru a současně
nepreferuje nulovou variantu.
Za nesouhlasné vyjádření k předmětnému záměru v navrhovaném technickém řešení Libeňské
spojky lze považovat vyjádření občanských sdružení „Za naši budoucnost“ a „Ateliér pro
životní prostředí“. Tato sdružení navrhla svoji alternativu ke stopě vedení posuzovaného
řešení Libeňské spojky ve vazbě na stavbu č.0081 MO. Požadavek OS byl vyvolán záměrem
přesunout dopravu z části Prosecké radiály (ul. V Holešovičkách) na navrhované stavby
Libeňské spojky a stavbu č.081 MO. Návrh OS byl detailně prověřen z hlediska dopravní
vhodnosti, technické proveditelnosti a ekonomické náročnosti.
Návrh občanských sdružení byl technickou studií posouzen jako nevhodný z dopravního
hlediska, z hlediska proveditelnosti díla na hranici až za hranicí technické realizovatelnosti a
z hlediska neúměrně vysokých finančních nákladů. Technická studie je uvedena v příloze
H.9, závěr technické studie je uveden také v kapitole B.I.5. Návrh OS nelze s předkládanou
variantou Libeňské spojky a semikvantitativně porovnávat protože má velmi úzkou vazbu na
variantní zpracování stavby č.0081 MO. Dopravní zatížení ulice V Holešovičkách je třeba
řešit jiným záměrem, např. tzv. Čimickou radiálou, která by z této komunikace převzala velmi
významnou část dopravy.
Z výše uvedeného dílčího hodnocení vyplývá jako výhodnější navrhovaná varianta 1
Libeňské spojky (s odvětráním výduchem) oproti stavu bez záměru (varianta 0). Navrhovaný
záměr Libeňské spojky lze tedy doporučit k dalšímu sledování.
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ČÁST F - ZÁVĚR
Na základě hodnocení vlivů stavby č.8313 Libeňská spojka na životní prostředí je k dalšímu
zpracování doporučena navrhovaná varianta záměru s odvětráním výduchem. Předpokladem
realizace záměru je však realizace navržených preventivních, kompenzačních a
minimalizačních opatření. V rámci dalších stupňů projektové dokumentace budou prováděny
detailní průzkumy a hodnocení, na základě kterých budou tato opatření zpřesňována.
Z celkového hodnocení vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že v porovnání se
současným a výhledovým stavem bez Libeňské spojky se předmětný záměr jeví jako
přijatelný.
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ČÁST G - VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ
NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Stavba č.8313 Libeňská spojka je novostavbou místní komunikace obousměrně směrově
rozdělenou, která je vedena v tunelu se dvěma samostatnými tubusy. V obou směrech se
předpokládá umístění dvou jízdních pruhů a jednoho průběžného přípojného a odbočovacího
pruhu. Návrhová rychlost činí 50 km/h. Význam Libeňské spojky spočívá v propojení
Městského okruhu a Prosecké radiály. Libeňská spojka spolu s Městským okruhem, Silničním
okruhem kolem Prahy a radiálami tvoří základní systém silničních komunikací hlavního
města Prahy.
Součástí stavby jsou dvě křižovatky v prostoru Vychovatelny a U Kříže, které tvoří
připojovací body Libeňské spojky. Na obou stranách je umožněno připojení jak hlavních
dopravních proudů (Prosecká radiála, Zenklova ulice, Městský okruh), tak i ostatních
povrchových komunikací. Křižovatky jsou řešeny mimoúrovňově pro hlavní dopravní
proudy, pro povrchovou dopravu buď světelně řízenou křižovatkou (náměstí Na Stráži), nebo
okružní křižovatkou ( U Kříže).
Celková délka stavby Libeňské spojky činí přibližně 1,35 km. Délka tunelového úseku činí
864,4 m ve směru k Městskému okruhu (Vychovatelna – U Kříže) a 844,1 m ve směru
k Prosecké radiále (U Kříže – Vychovatelna).
Libeňská spojka jako veřejně prospěšná stavba je dle vyjádření stavebního úřadu v souladu
s územním plánem.
Stavba č.8313 se nachází v Městské části Praha 8, katastrální území Libeň. Předmětné území
má silně urbanizovaný charakter s poměrně hustou zástavbou určenou pro bydlení, pro
průmyslové, skladové a obchodní využití včetně sítě existujících místních komunikací. Území
je postiženo asanací a dlouhodobou stavební uzávěrou
Stavba Libeňské spojky je navržena v jedné variantě. Libeňská spojka má být spolu se
stavbami Městského okruhu č.0081 Pelc Tyrolka – Balabenka a č.0094 Balabenka –
Štěrboholská radiála výhledově ukončena a předána do provozu v roce 2015.
Z hlediska potenciálně ovlivněných složek životního prostředí budou nejvýznamnějšími
emise do ovzduší a hluková zátěž, které budou mít vliv na obyvatelstvo v přilehlé zástavbě.
Posouzení hlukové zátěže, imisní zátěže a zdravotních rizik bylo provedeno v kumulativní
vazbě zejména na navazující stavbu č.0081 Městského okruhu v úseku Pelc Tyrolka –
Balabenka (Vysočanskou radiálu, stavbu č.0094 MO a navazující komunikační síť) ve
výhledovém období roku 2015.
Pro posouzení vlivů provozu stavby Libeňské spojky na ovzduší byla provedena rozptylová
studie. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že pro navrhovaný záměr s odvětráním
výduchem budou podél LS imisní hodnoty IHr NO2 dosahovat 55-75% imisního limitu.
V případě odvětrání výhradně portály lze očekávat v prostoru severních portálů LS až 95%
imisního limitu. U maximálních hodinových koncentrací NO2 lze v oblasti MÚK Vychovatelna
očekávat hodnoty 150% (výduch) až 240% (portál). Průměrné roční koncentrace benzenu
nepřekročí 40% imisního limitu. V případě PM10 bude pravděpodobně docházet k překročení
limitní hodnoty, zejména u MÚK Vychovatelna a U Kříže. Nejvyšší příspěvek dopravy
k imisní zátěži BaP bude lokálně dosahovat až 20% imisního limitu.
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Pro variantu bez realizace Libeňské spojky ve výhledovém období roku 2015 se budou
hodnoty průměrných ročních koncentrací NO2 pohybovat na úrovni 45-60% imisního limitu,
maximální hodinové koncentrace NO2 budou dosahovat 45% až hranice imisního limitu
s výjimkou FN Bulovka. V případě benzenu nebude překročeno 30% limitu. Oproti tomu
průměrné roční koncentrace PM10 mohou na částech území překračovat imisní limit. U BaP lze
s cílovým imisním limitem porovnat pouze příspěvek liniových zdrojů, který nepřekročí 20%
limitní hodnoty.
Nově budované komunikace přinášejí snížení hluku na místech odlehčení dopravy a zvýšení
hluku v okolí nových a více zatížených komunikací. Tunely jsou z tohoto hlediska výjimkou,
protože na rozdíl od exhalací se většina hluku v tunelu pohltí. Pro posouzení ovlivnění obytné
zástavby přilehlé k plánované stavbě Libeňské spojky hlukovou zátěží byla provedena
hluková studie. Z jejích závěrů vyplývá, že současná akustická situace v zájmové oblasti je
nevyhovující, protože překračuje hygienické limity. Obdobně by tomu bylo také v roce 2015
bez Městského okruhu a Libeňské spojky, kdy se oproti současnému stavu předpokládá
navýšení dopravy na většině komunikací.
Stavba LS a přilehlého úseku MO bude v posuzovaném území dalším významným zdrojem
hluku. V tunelovém úseku Libeňské spojky bude hluk pohlcen. Hluk z provozu Libeňské
spojky bude emitován v povrchových úsecích (MÚK U Kříže, MÚK Vychovatelna) a
v navazujících povrchových komunikacích. Celkově je možné konstatovat, že výstavbou MO
a LS dojde k určitému snížení ekvivalentních hladin akustického tlaku ze silniční a
tramvajové dopravy v daném území oproti stavu bez provozu těchto staveb. I nadále se však
bude jednat o území s výraznou hlukovou zátěží, které v některých lokalitách může
překračovat hygienické limity pro trvalé bydlení. V takových případech je vhodné uvažovat o
změně využití těchto staveb.
Pro posouzení vlivů provozu stavby Libeňské spojky na veřejné zdraví byla provedena
analýza zdravotních rizik. Z této studie vyplývá, že bez realizace záměru v roce 2015 bude
podobně jako v současné době velká část obyvatel zájmového území vystavena vysoké úrovni
rizika dopravního hluku, který je příčinou obtěžování, zhoršené verbální komunikace a
nepříznivého ovlivnění kvality spánku s možnými zdravotnímu důsledky. V nulové variantě
lze předpokládat zhruba u 42 % obyvatel obtěžování hlukem a u 22 % obyvatel rušení nočním
hlukem ve spánku. Významné zdravotní riziko zde bude představovat, stejně jako v jiných
frekventovaných částech Prahy, i úroveň znečištění ovzduší.
Po zprovoznění plánovaných dopravních staveb dojde k významným změnám v distribuci
dopravy a tím i hlukové a imisní expozice zájmového území. Zatímco v případě hlukové
zátěže dojde v celkovém souhrnu k mírnému zlepšení a poklesu rizika hluku, v případě
příspěvku ke znečištění ovzduší se situace naopak mírně zhorší.
Ve srovnání s nulovou variantou se snižuje počet obyvatel exponovaných nejvyšším hladinám
hluku. V sumárním kvantitativním hodnocení se odhadovaný počet obyvatel obtěžovaných
hlukem snižuje o 1,7 % (443 obyvatel), počet obyvatel rušených hlukem ve spánku se snižuje
o 1,2 % (324 obyvatel). Významnější, cca o 12%, vychází v důsledku poklesu expozice
nejvyšším hladinám hluku odhadované snížení rizika zvýšeného výskytu kardiovaskulárních
onemocnění. U hodnoceného souboru exponovaných obyvatel to teoreticky představuje
snížení o 1-2 případy onemocnění infarktem myokardu a 17 – 30 onemocnění ischemickou
chorobou srdeční.
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Z hlediska rizika znečištění ovzduší by v důsledku zvýšené intenzity dopravy po realizaci
záměru mělo dojít ve srovnání se stavem při nulové variantě ke zvýšení celkové úmrtnosti
dospělé populace o 0,6 %, zvýšení rizika celkové chronické respirační nemocnosti u dětí
vychází o 0,5 – 1,5 %. Při hodnocení vlivu pouze znečištěného ovzduší představuje toto
zvýšení rizika ve srovnání s nulovou variantou 6,5 % pro celkovou úmrtnost dospělé populace
a 6,5 – 18 % podle použité metody hodnocení pro chronickou respirační nemocnost u dětí).
Zvýší se též počet obyvatel, pro které bude obecně přijímaná hraniční úroveň
akceptovatelného karcinogenního rizika naplňována samotným imisním příspěvkem
benzo(a)pyrenu z dopravy bez započtení imisního pozadí.
Vypočtený údaj o vlivu znečištění ovzduší na úmrtnost lze interpretovat tak, že při
teoretickém ideálním stavu zcela čistého ovzduší by se v zájmovém území záměru,
hodnoceném rozptylovou studií, dožilo 77 obyvatel (resp. 82 obyvatel po realizaci záměru)
vyššího věku. Přesnější výpočet takto ovlivněné délky dožití reálně dostupné statistické údaje
o exponované populaci neumožňují.
Předmětná stavba Libeňské spojky bude mít nároky na vstupy. Rozsah trvalého záboru
zemědělského půdního fondu (cca 447 m2) a lesních pozemků (389 m2) bude minimální.
V případě zemědělské půdy se jedná o zahrady s málo kvalitní půdou, v případě lesních
pozemků se jedná o zastavěné plochy a nádvoří se zbořeništi starých budov. Nároky na vodu,
surovinové a energetické zdroje, na infrastrukturu a problematika odpadů odpovídají běžným
stavbám uvedeného typu.
V zájmovém území se nenacházejí zvláště chráněná území ve smyslu zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny v platném znění. Znamená to, že se zde nenalézají národní parky,
chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní
rezervace, přírodní památky, přírodní parky ani přechodně chráněné plochy. V zájmovém
území ani v jeho širším okolí se nenalézají lokality zařazené do soustavy Natura 2000. Stavba
ani provoz Libeňské spojky nebude mít významný negativní vliv na faunu, flóru a
ekosystémy. Obecně lze také konstatovat, že vlivy na podzemní a povrchové vody, horninové
prostředí a přírodní zdroje nebudou významné.
Výstavba bude znamenat jisté nároky na demolice budov. Jejich rozsah bude stanoven
v dalších stupních projektové dokumentace s tím, že kulturní a architektonické památky
nebudou dotčeny. Je však nutné konstatovat, že stavební uzávěra pro Libeňskou spojku brání
dostavbě území. Po ukončení výstavby bude moci být dotčené území z urbanistického
hlediska dotvořeno, čímž se zvýší jeho estetická hodnota a atraktivita.
Z celkového hlediska hodnocení vlivů záměru na životní prostředí lze konstatovat, že realizací
záměru se kvalita životního prostředí v oblasti významně nezmění.
Naopak zprovoznění Libeňské spojky a navazujících staveb Městského okruhu významně
přispěje ke snížení dopravní zátěže a tím imisní a hlukové zátěže v jiných, zejména
centrálních, částech města. Z hodnocení hlukové a imisní expozice obyvatel hl. m. Prahy
vyplývá, že dosažený výsledný efekt bude záležet na poměru příznivého účinku dosaženého
snížením intenzity a zvýšení plynulosti dopravy na širším území zejména vnitřní části Prahy a
negativního účinku vyšší intenzity dopravy vnesené do území plánovaných tras staveb MO a
LS a jejich křížení s navazujícími komunikacemi. Z odborných odhadů je zřejmé, že uvedený
příznivý efekt se bude dotýkat podstatně většího počtu obyvatel, nežli efekt negativní.
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V neposlední řadě výstavba Libeňské spojky s navazujícími stavbami Městského okruhu
umožní zavést regulaci dopravy uvnitř Městského okruhu, případně mýto. Bez páteřních
hlavních komunikacích nelze účině regulovat dopravu i v jiných (nejen obytných) částech
města, v úvahu mohou přicházet i menší části, jako např. Libeň, Karlín, Prosek apod.
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ČÁST H - PŘÍLOHY
H.1 - Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou územně
plánovací dokumentací
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