Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

LIBEŇSKÁ SPOJKA
Stavba č.8313

Oznámení záměru podle přílohy č.3
k zákonu č.100/2001 Sb.

červenec 2006

1

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

OBSAH
A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI ............................................................................................. 5
A.1 Obchodní firma................................................................................................................ 5
A.2 IČ ..................................................................................................................................... 5
A.3 Sídlo................................................................................................................................. 5
A.4 Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele...................... 5
B. ÚDAJE O ZÁMĚRU............................................................................................................. 6
B.I Základní údaje .................................................................................................................. 6
B.I.1 Název záměru............................................................................................................. 6
B.I.2 Kapacita (rozsah) záměru ......................................................................................... 6
B.I.3 Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)....................................................... 6
B.I.4 Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry.......................... 6
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..... 7
B.I.5.1 Zdůvodnění potřeby záměru ............................................................................... 7
B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a jejich popis ....................................................... 8
B.I.5.3 Důvody pro přijetí, resp. odmítnutí .................................................................... 9
B.I.6 Stručný popis technického a technologického řešení záměru ................................. 11
B.I.6.1 Dopravně inženýrské podklady......................................................................... 11
B.I.6.2 Popis směrového vedení Libeňské spojky......................................................... 12
B.I.6.3 Konstrukční řešení a základní charakteristiky variant..................................... 13
B.I.6.4 Parametry a konstrukční řešení........................................................................ 16
B.I.7 Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení ...................... 18
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků....................................................... 18
B.I.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k tomuto zákonu....... 18
B.II Údaje o vstupech........................................................................................................... 19
B.II.1 Půda ....................................................................................................................... 19
B.II.2 Voda ....................................................................................................................... 21
B.II.3 Ostatní surovinové a energetické zdroje ................................................................ 22
B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu............................................................ 25
B.III.
Údaje o výstupech ................................................................................................ 26
B.III.1 Ovzduší.................................................................................................................. 26
B.III.2 Odpadní vody........................................................................................................ 39
B.III.3 Odpady.................................................................................................................. 43
B.III.4 Hluk a vibrace....................................................................................................... 46
B.III.4.1 Hluk................................................................................................................ 46
B.III.4.2 Vibrace........................................................................................................... 47
B.III.5 Doplňující údaje ................................................................................................... 48
B.III.5.1 Elektromagnetické a radioaktivní záření ....................................................... 48
B.III.5.2 Zápach ........................................................................................................... 48
B.III.5.3 Významné terénní úpravy............................................................................... 48
B.III.5.4 Soulad s územním plánem............................................................................. 49
B.III.6 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií ...................... 50
C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ........................ 52
C.1 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území ................. 52
C.1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje ................ 52
C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů 53
C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž.......................................................... 54
C.1.3.1 Územní systém ekologické stability krajiny ..................................................... 54
2

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

C.1.3.2 Zvláště chráněná území ................................................................................... 57
C.1.3.3Významné krajinné prvky.................................................................................. 59
C.1.3.4 Území přírodních parků................................................................................... 60
C.1.3.5 Natura 2000..................................................................................................... 62
C.1.3.6 Území historického, kulturního nebo archeologického významu .................... 65
C.1.3.7 Území hustě zalidněná ..................................................................................... 66
C.1.3.8 Území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) .......... 67
C.2 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které budou
pravděpodobně významně ovlivněny................................................................................... 68
C.2.1 Ovzduší a klima ...................................................................................................... 68
C.2.1.1 Klimatické poměry........................................................................................... 68
C.2.1.2 Meteorologické charakteristiky ....................................................................... 69
C.2.1.3 Imisní charakteristika lokality ......................................................................... 70
C.2.2 Voda........................................................................................................................ 72
C.2.2.1 Povrchové vody................................................................................................ 72
C.2.2.2 Podzemní vody................................................................................................. 73
C.2.2.3 Vodní zdroje..................................................................................................... 75
C.2.3 Půda........................................................................................................................ 75
C.2.3.1 Půdní typy ........................................................................................................ 76
C.2.3.2 Bonitované půdně ekologické jednotky............................................................ 76
C.2.3.3 Třídy ochrany .................................................................................................. 77
C.2.3.4 Pozemky určené k plnění funkce lesa .............................................................. 78
C.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje ................................................................... 78
C.2.4.1 Horninové prostředí ........................................................................................ 78
C.2.4.2 Přírodní zdroje ................................................................................................ 79
C.2.4.3 Seizmicita......................................................................................................... 79
C.2.4.4 Eroze................................................................................................................ 79
C.2.4.5 Poddolovaná a sesuvná území......................................................................... 80
C.2.5 Fauna a flóra .......................................................................................................... 80
C.2.5.1 Flóra ................................................................................................................ 80
C.2.5.2 Fauna............................................................................................................... 81
C.2.6 Ekosystémy.............................................................................................................. 82
C.2.7 Krajina.................................................................................................................... 83
C.2.8 Obyvatelstvo ........................................................................................................... 84
C.2.9 Kulturní památky a hmotný majetek....................................................................... 84
C.2.10 Hluková zátěž........................................................................................................ 85
D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
.................................................................................................................................................. 86
D.1 Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti (z hlediska
pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) ........................................................ 86
D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo.............................................................................................. 86
D.1.2 Vlivy na klima a ovzduší......................................................................................... 88
D.1.3 Vlivy na hlukové poměry a další fyzikální a biologické charakteristiky ................ 88
D.1.3.1 Vlivy na hlukové poměry ................................................................................. 88
D.1.3.2 Vliv vibrací ...................................................................................................... 90
D.1.3.3 Ostatní ............................................................................................................. 90
D.1.4 Vlivy na povrchovou a podzemní vodu................................................................... 90
D.1.5 Vlivy na půdu.......................................................................................................... 91
D.1.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje ....................................................... 92
D.1.6.1 Vlivy na horninové prostředí........................................................................... 92
3

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

D.1.6.2 Vlivy na přírodní zdroje .................................................................................. 93
D.1.7 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a zvláště chráněná území.................................. 93
D.1.7.1. Vlivy na flóru a faunu..................................................................................... 93
D.1.7.2. Vlivy na ekosystémy........................................................................................ 94
D.1.7.3. Vlivy na zvláště chráněná území .................................................................... 94
D.1.8 Vlivy na krajinu ...................................................................................................... 94
D.1.9 Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ......................................................... 95
D.2 Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci.............................................. 96
D.3 Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní hranice.......... 99
D.4 Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů.. 99
D.5 Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při specifikaci
vlivů.................................................................................................................................... 102
E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ.................................................................................. 104
F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE....................................................................................................... 106
F.1 Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení.......................................... 106
F.1.1
Situace širších vztahů 1:5000..................................................................... 106
F.1.2
Podrobná situace
1:1000 .......................................................................... 106
F.1.3
Situace křižovatky Vychovatelna varianta 1 1:1000 ..................................... 106
F.1.4
Situace křižovatky Vychovatelna varianta 2 1:1000 ..................................... 106
F.1.5
Situace křižovatky U kříže varianta 1 1:1000 ............................................... 106
F.1.6
Situace křižovatky U kříže varianta 2 1:1000 ............................................... 106
F.1.7
Charakteristický příčný řez 1-1 1:100 ......................................................... 106
F.1.8
Charakteristický příčný řez 2-2 1:100 ......................................................... 106
F.1.9
Charakteristický příčný řez 3-3 1:100 ......................................................... 106
F.1.10 Charakteristický příčný řez 4-4 1:100 ......................................................... 106
F.2 Další podstatné informace oznamovatele .................................................................... 106
F.2.1 Vyjádření Národního památkového ústavu........................................................... 106
F.2.2 Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na soustavu
Natura 2000.................................................................................................................... 106
G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .. 107
H. PŘÍLOHY.......................................................................................................................... 110
H.1
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou
územně plánovací dokumentací ......................................................................................... 110
H.2
Dopravně inženýrské podklady.............................................................................. 110
H.3
Hluková studie........................................................................................................ 110
H.4
Rozptylová studie................................................................................................... 110
H.5
Vlivy na veřejné zdraví – hodnocení zdravotních rizik ......................................... 110
H.6
Fotodokumentace ................................................................................................... 110

4

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI
A. 1 O bc ho dní f i r ma
Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy
Odbor městského investora
A. 2 I Č
IČ
DIČ

00064581
CZ 00064581

A. 3 Sí dl o
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
A. 4 J m é no , př í j mení , by dl i št ě a t el e fo n o pr á v ně né ho zá s t upc e
o zna m o v a t e l e
Odbor městského investora
Ing. Jiří Toman
ředitel odboru
Vyšehradská 51
128 00 Praha 2
tel.
fax

236 001 111
236 007 027

5

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU
B. I Zá k l adní úda j e
B.I.1 Název záměru
Libeňská spojka – stavba č.8313
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 patrovém 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 (60) 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 1,2 km v obou variantách. 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 844,10 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 jeho vlivů 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.
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 (Prosecká ul., Zenklova ul, atd.). Převládajícími toky dopravy je
obousměrné propojení dopravních proudů z dálnice D8 přes Proseckou radiálu (Liberecká ul.)
a směr ze Zenklovy ulice od Kobylis na Městský okruh (Balabenka) a pokračování dále do
Malešic, Strašnic, Jižní spojku. Situace širších vztahů je uvedena v mapové příloze F.1.1.
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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 (60) 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 je předpokládána
až v další výhledové etapě.
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.
K současné výstavbě s Libeňskou spojkou může dojít v areálu nemocnice Bulovka, zejména
v případě realizace objektů Zdravotnické záchranné služby HMP, která se nachází v blízkosti
severního portálu Libeňské spojky.
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 komunikace 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.
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
Význam Prahy jako hlavního města České republiky, vysoký počet obyvatel a sociální
struktura města mají za následek vysoké nároky na dopravu ve městě. 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 tak i jednou z příčin nevyhovujícího stavu životního prostředí v Praze.
Již několik desetiletí je cílem přestavby komunikační sítě hlavního města vybudovat
nadřazenou a technicky vybavenou síť komunikací, která by na sebe soustředila převážnou
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část automobilové dopravy. Zároveň s tím musí umožnit i dopravně vyhovující navázání na
vstupy národní a evropské silniční sítě.
Výhledové uspořádání komunikačního systému v Praze vychází z koncepce radiálně
okružního systému. Skládá se z Městského a Pražského okruhu a sedmi radiál, které propojují
zmíněné okruhy a dále navazují na dálnice a silnice I. třídy středočeského regionu.
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.
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.
B.I.5.2 Přehled zvažovaných variant a jejich popis
Vedení trasy Libeňské spojky a jejího variantního řešení vychází z výsledků vyhledávací
studie (Satra, 2005). V rámci této studie byly prověřovány možné varianty vedení a realizace
této komunikace (např. povrchové řešení, ražený tunel, hloubený tunel).
Povrchové řešení, které sledovalo předpoklady původních návrhů (ZÁKOS) odpovídalo v podstatě směrování
ulice Zenklovy. Toto řešení velmi komplikuje možnosti příčných vazeb v území, a to jak pro pěší (přechody,
nástupní místa na tramvaj), tak pro vozidla obsluhující území, případně se napojující na Libeňskou spojku
levým odbočením. Kromě toho by významně zhoršilo životní prostředí v této převážně obytné zóně exhalacemi a
hlukem z dopravy. Dále by si vyžadovalo rozsáhlé demolice zástavby podél Zenklovy ulice. Tím by byl narušen
architektonický ráz specifický právě pro území Horní Libně. Proto bylo již při tvorbě současného ÚPn toto
řešení shledáno jako nevhodné.
Realizace Libeňské spojky raženým tunelem byla shledána jako velmi komplikovaná. Pro zajištění dostatečného
nadloží nad raženým tunelem není v portálových (zároveň napojovacích) úsecích dostatek prostoru na zapuštění
komunikace do terénu. Navíc je celá trasa limitována poměrně vysokými hodnotami výškového rozdílu počátku a
konce LS. Proto by se musely dva dvoupruhové (resp. třípruhové) tunely realizovat v podstatě v celé své délce
s velmi nízkým nadložím těsně pod základy domů. To by si vzhledem ke geologickým podmínkám a vzhledem
k charakteru zástavby vyžadovalo nutnost kompletního zajištění prostoru nadloží minimálně sanačními
injektážemi, popřípadě i injektážemi kompenzačními. Přesto by nebylo možno vyloučit poměrně výrazné
deformace povrchu. Dalším problémem by byla nutnost vyřešení rozpletů, resp. odpojení a připojení
povrchových komunikací na Libeňskou spojku. Proto bylo toto řešení shledáno z hlediska technického řešení a
předpokládaných investičních nákladů jako nevhodné.
Z výše uvedených důvodů bylo nadále sledováno pouze podpovrchové řešení hloubeným tunelem a to včetně
varianty dle územního plánu.Varianta dle Územního plánu (ÚPn) předpokládá vedení komunikace Libeňské
spojky v hloubeném tunelu 2x2 jízdní pruhy. Předpokládá se umístění obou tubusů vedle sebe, osa Libeňské
spojky sleduje osu Zenklovy ulice. Vzhledem k minimální nutné šířce tunelu 22 m v přímém úseku, je nutné a
ÚPn tak uvažuje, zajistit rozsáhlou demolici zástavby v trase Libeňské spojky podél Zenklovy ulice. Kromě této
skutečnosti zde vyvstává problém s umístěním vybavení tunelu (SOS výklenky, nouzové úniky) a objektů provozní
8
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technologie (požární a provozní větrání, trafostanice, rozvodny). Ve variantě ÚPn nejsou rovněž zcela dořešena
místa křižovatkových napojení Libeňské spojky, zejména co se týče zajištění dostatečné kapacity komunikace pro
výhledové intenzity dopravy. Některá připojení (nemocnice Bulovka) nejsou možná vůbec. Na základě těchto
skutečností hledal projektant další řešení, která by více vyhovovala požadavkům na minimalizaci zásahu do
prostředí a zároveň splňovala požadavky dopravy a životního prostředí. Z tohoto zkoumání vzešly předkládané
varianty řešení Libeňské spojky. Ty předpokládají možnost využití stávajících mostních konstrukcí v oblasti
napojení Libeňské spojky na Městský okruh a na opačné straně ukončení tunelu v oblasti náměstí Na Stráži.

Nulová varianta
Nulová varianta znamená zachování současné sítě místních komunikací v zájmovém území
v současném stavu bez realizace předmětné stavby Libeňské spojky.
Aktivní nulová varianta
Aktivní nulová varianta znamená zachování současné sítě místních komunikací v zájmovém
území bez realizace předmětné stavby Libeňské spojky ve výhledovém období.
Aktivní varianta
Aktivní varianta znamená realizaci a provoz předmětné stavby Libeňské spojky ve
výhledovém období. Trasa Libeňské spojky je navrhována v jedné variantě, variantně jsou
řešeny pouze křižovatky.
Aktivní varianty
Směrové vedení Libeňské spojky je překládáno v jedné variantě. Variantně jsou řešeny
mimoúrovňové křižovatky Vychovatelna a U Kříže. Důvodem variantnosti křižovatek je
především dopravní hledisko.
Varianta 1
Variantu 1 je možné považovat za základní variantu. Její podrobný popis je uveden v kapitole
B.I.6 „Popis technického a technologického řešení záměru“.
Varianta 2
Variantu 2 lze považovat za alternativu k variantě 1. Její podrobný popis je uveden v kapitole
B.I.6 „Popis technického a technologického řešení záměru“.
B.I.5.3 Důvody pro přijetí, resp. odmítnutí
Varianta 0
Zdůvodnění pro odmítnutí nulové varianty je uvedeno v kapitole B.I.5.1 (Zdůvodnění potřeby
záměru). Z hlediska životního prostředí se jedná o nejméně vhodnou variantu. Úseky zatížené
průjezdnou dopravou a pomalými pohyby vozidel na nekapacitních komunikacích jsou
vedeny uvnitř obytné zástavby a zásadně tak přispívají k hlukové a imisní zátěži obyvatelstva
v oblasti.
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Varianta 1
Křižovatka Vychovatelna
Z dopravního hlediska je tato varianta výhodná z následujících důvodů:
•
•
•
•

Je zachován současný systém dvou křižovatek (Na Stráži/Zenklova a Na
Stráži/Vosmíkových), ale s jednosměrným provozem mezi nimi
Vznikne nová spojka mezi ulicemi Vosmíkových a Zenklovou v prodloužení ulice Pod
čertovou skalou
Dopravní vztahy z ulic Liberecká a Zenklova od Kobylis do Davídkovy ulice jsou řešeny
touto novou propojkou
Tím je výrazně ovlivněn počet křižovatkových pohybů, čímž jsou příznivě ovlivněny fáze
světelné křižovatky, vhodněji jsou rozmístěny ostrůvky, kratší délky přechodů,
prodloužena délka zelené v cyklu pro tramvaj na dvě soupravy

Nevýhodou je přiblížení dopravy k obytné zástavbě v ulici Zenklova, Vosmíkových a Pod
Čertovou skalou.
Křižovatka U Kříže
Z dopravního hlediska je tato varianta výhodná z následujících důvodů:
•
•
•
•

všechny povrchové vztahy (Prosecká ul. –Městský okruh – Libeňská spojka) jsou řešeny
v jednom místě
křižovatka je zakomponována pod most a umožňuje plynulou dopravu bez zbytečných
rozjezdů a brždění
nejsou upřednostněny žádné směry
možnost korekce směru v případě chyby řidiče

Nevýhodou je poměrně velké zatížení křižovatky, větší zábor plochy a dlouhé přechody pro
chodce.
Varianta 2
Křižovatka Vychovatelna
Tato varianta je výhodná z následujících důvodů:
•
•

sloučení současných dvou křižovatek (Na Stráži/Zenklova a Na Stráži/Vosmíkových) do
křižovatky jedné
odklonění dopravy v ulici Vosmíkových od obytné zástavby

Mezi dopravní a technické nevýhody této varianty patří:
•
•
•
•
•

nepříznivé fázování všech směrů v jedné křižovatce s velkými časovými ztrátami
pro tramvaje je v cyklu čas na průjezd pouze jedné soupravy
dlouhé přechody pro chodce
vedení dopravy z ulic Liberecká a Zenklova od Kobylis lze pouze přes okružní křižovatku
u Bulovky
komplikace s uvažovanou následnou zástavbou
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Křižovatka U Kříže
Z dopravního hlediska je tato varianta výhodná z následujících důvodů:
•
•

snížení intenzit na okružní křižovatce
možnost snížení počtu připojovacích pruhů z Městského okruhu na okružní křižovatku

Mezi dopravní a technické nevýhody této varianty patří:
•
•
•
•
•

nutnost zajíždění a vyjíždění vozidel jedoucích z Městského okruhu na Proseckou ul. do/z
Libeňské spojky a to včetně autobusů MHD
zásah rampy do prostoru možné budoucí dostavby
limitní podélné spády nivelety rampy
další křižovatka s Proseckou radiálou řízená světelnou signalizací
nutnost zaslepení výjezdu ulice Fr. Kadlece na Proseckou ul. a její převedení na ulici
Zenklova

Z ekonomického a stavebního hlediska si jsou obě varianty zhruba rovny. Orientační
porovnání variant 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 Dopravně inženýrské podklady
Dopravně inženýrské podklady byly zpracovány ÚDI hl. m. Prahy (3/2006). Hlavním cílem
bylo vyčíslit intenzity automobilové dopravy pro současný stav (r.2005) a pro prognózovaná
období (r.2010 – časový horizont ÚPn a r.2015 – předpokládaný termín uvedení do provozu)
s výhledem pro rok 2035 (cílový stav). Cílový stav znamená, že byl v plném rozsahu
uvažován Městský a Pražský okruh a všech sedm radiál (Prosecká, Vysočanská, Štěrboholská,
Chodovská, Chuchelská, Radlická a Břevnovská). Zvažovány byly tři varianty řešení dopravy
v zájmové oblasti (varianta 0, 1 a 2). 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.
Komunikační síť pro rok 2005 odpovídá svým rozsahem vybrané komunikační síti města v
současném stavu. Výpočty pro období roku 2010 (rok závaznosti ÚPn) byly provedeny na
vybrané komunikační síti v následujícím rozsahu:
• Pražský okruh, vyjma stavby PO520 (Březiněves – Satalice)
• kompletní Městský okruh
• Radlická radiála v celé délce až po MO
• Vysočanská radiála mezi PO a ulicí Kbelskou
• včetně realizace Břevnovské radiály
Výpočty pro rok 2015 byly provedeny na komunikační síti, která byla dokompletována o
stavby:
• PO 520 (Březiněves – Satalice)
• úsek Vysočanské radiály mezi ulicí Kbelskou a Městským okruhem
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Kromě uvedených komunikací základní sítě se v obou výhledových horizontech
předpokládalo zkapacitnění průmyslového polookruhu dobudováním čtyř mimoúrovňových
křižovatek, zprovoznění Jinočanské a Vestecké spojky, Dvoreckého, Výtoňského a
Karlínského mostu.
Výpočty intenzit automobilové dopravy byly provedeny pro tři varianty řešení Libeňské
spojky.
Varianta 0:
Varianta 1:

Varianta 2:

bez realizace Libeňské spojky – tvar severní i jižní křižovatky odpovídá
současnému stavu.
s realizací Libeňské spojky a organizací dopravy v oblasti severní křižovatky
Libeňské spojky znázorněné schematicky na obr. 1.1.1 v příloze H.2, v oblasti
jižní křižovatky znázorněné na obr. 1.1.2 v příloze H.2.
s realizací Libeňské spojky a organizací dopravy v oblasti severní křižovatky
Libeňské spojky znázorněné schematicky na obr. 1.2.1 v příloze H.2, v oblasti
jižní křižovatky na obr. 1.2.2 v příloze H.2.

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 2010 a 2015 uvádí následující tabulka. Prognózu vývoje
intenzit automobilové dopravy od roku 2015 do roku 2035 nelze jednoznačně stanovit.
Předpokládaný nárůst intenzit dopravy mezi roky 2015 a 2035 v řešené oblasti je
předpokládán pro osobní automobily o 7%, pro pomalá vozidla o 5%.
Tabulka 1: Výhledové intenzity dopravy (ÚDI, 2006)
Varianta

rok 2010
61000/3320/1470
+61000/-22000
59900/3250/1460
+59900/-23200

1)

Varianta 1
Varianta 1 – varianta 02)
Varianta 21)
Varianta 2 – varianta 02)
Poznámka:
1)
všechna vozidla / pomalá vozidla / těžká vozidla
2)
vozidla v tunelu / vozidla povrchové dopravy v předmětném koridoru

rok 2015
62100/2940/1310
+62100/-19800
61400/2910/1290
+61400/-20800

Podrobné výsledky dopravního modelu jsou uvedeny v příloze H.2 tohoto oznámení.
B.I.6.2 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.
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
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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.
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 F.1.2.
B.I.6.3 Konstrukční řešení a základní charakteristiky variant
Trasa Libeňské spojky je řešena v jedné variantě, variantně jsou řešeny pouze křižovatky.
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.
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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 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.
Varianta 1
Křižovatka Vychovatelna
Ve variantě 1 je zachován 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. V této variantě je počet křižovatkových pohybů výrazně omezen,
což velmi příznivě ovlivňuje fázové schéma světelné signalizace. Vhodnějším 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. Vzhledem k výsledkům posouzení a
v neposlední řadě i k urbanistickým vazbám na výhledovou dostavbu byla tato varianta
vybrána pro potřeby vyhledávací studie jako základní.
Situace křižovatky Vychovatelna ve variantě 1 je uvedena v mapové příloze F.1.3.
Křižovatka U Kříže
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
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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. Tato varianta byla vybrána pro
potřeby vyhledávací studie jako základní.
Situace křižovatky U Kříže ve variantě 1 je uvedena v mapové příloze F.1.5.
Varianta 2
Křižovatka Vychovatelna
Základem návrhu v této variantě je sloučení dvou stávajících signalizovaných křižovatek
pouze do jedné s úpravou trasy ulice Vosmíkových. Předpokládanou výhodou řešení bylo
zjednodušení stávajícího stavu a odklonění dopravy od obytné zástavby. Toto řešení však
ukázalo komplikaci s uvažovanou následnou zástavbou a zhoršení pohybů chodců.
Následným posouzením použití světelné signalizace se dále projevily nedostatky jedné
centrální křižovatky se všemi pohyby v nepříznivém fázovém řešení. Dlouhými přechody pro
chodce jsou vykazovány velké ztrátové časy, pro provoz tramvají je k dispozici čas pouze pro
průjezd jedné soupravy v cyklu. Též vedení dopravy z Liberecké a Zenklovy ve směru do
ulice Davídkova je umožněno pouze komplikovaným objezdem sousední okružní křižovatky
(Bulovka).
Situace křižovatky Vychovatelna ve variantě 2 je uvedena v mapové příloze F.1.4.
Křižovatka U Kříže
Tato varianta byla zpracována v návaznosti na předchozí návrhy řešení problematiky tohoto
prostoru. Rozdíl oproti variantě 1 je v přenosu vazeb Městský okruh – Prosecká a Prosecká –
Libeňská spojka rampou zaústěnou do stávající křižovatky Prosecká – Fr. Kadlece. Posouzení
okružní křižovatky lze vzhledem k snížení zátěží převzít z předchozí varianty, kapacitní
posouzení světelné signalizace křižovatky Prosecká – rampa prokázalo její dostatečnou
kapacitu. Oproti variantě 1 však tato varianta vykazuje některé nedostatky, které jsou dle
názoru zpracovatele nezanedbatelné. Jedná se o nutnost zajíždění a vyjíždění vozidel
jedoucích z Městského okruhu na Proseckou do/z Libeňské spojky (včetně autobusů MHD),
zásah rampy do prostoru možné budoucí dostavby, limitní podélné spády nivelety rampy,
další křižovatka s Proseckou ulicí řízená světelnou signalizací a nutnost zaslepení výjezdu
ulice Fr. Kadlece na Proseckou a její převedení na ulici Zenklova.
Situace křižovatky U Kříže ve variantě 2 je uvedena v mapové příloze F.1.6.
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B.I.6.4 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.
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.
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. Návrhová rychlost v tunelech byla
zvolena v souladu s rychlostí na přilehlých úsecích povrchových komunikacích na 50 km/h.
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 F.1.7) 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 F.1.8) 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.
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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 F.1.9) 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.
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 F.1.10) 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 železobetonové 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.

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]
QK_out

QK_in

KTT

Severní
portál
QS_in

Jižní
portál

STT
QSR

QS_out

Výdech strojovny vzduchotechniky
Obr.1 – schéma koncepce větrání

Stoupající tunel (STT) je provětráván taktéž podélně. Na konci tunelu je navržena strojovna
vzduchotechniky, která může maximálně odsát 70% (QSR) předpokládaného průtoku
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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 Pražského silničního okruhu (PRSO). 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 2012-2013. Ke zprovoznění by mohlo
reálně dojít v roce 2015. Cílovým rokem pro uvedení celého radiálně okružního systému do
provozu je rok 2035.
B.I.8 Výčet dotčených územně samosprávných celků
Hlavní město Praha, Městská část Praha 8
B.I.9 Zařazení záměru do příslušné kategorie a bodů přílohy č. 1 k tomuto zákonu
Libeňská spojka je místní komunikací v podstatě o 2 jízdních pruzích a jednoho průběžného
přípojného a odbočovacího pruhu v každém směru o celkové délce cca 1,2 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.
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B. I I Úda j e o v s t upe c h
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, 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, 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, 2385/1/2/3/4/6, 2386/1/2/3, 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 53 988 m2, celková plocha dočasného záboru činí 128
765 m2. Situace stavenišť a zařízení 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. Z hlediska rozsahu záboru nejsou
mezi jednotlivými variantami rozdíly.
Tabulka 2: 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

Zábor (m2)
169
944
416
14
53
140
194
328
2258

Tabulka 3: Dočasný zábor zemědělského půdního fondu
Číslo parcely
2247
2265
2268
2669
2671
2392
2393
2662
Celkem

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

BPEJ
22614
22614
22614
24167
24167
22614
22614
24167

Třída ochrany
IV
IV
IV
V
V
IV
IV
V

Stavba Libeňské spojky bude znamenat trvalý zábor ZPF o rozloze cca 447 m2, dočasný zábor
ZPF bude činit cca 2258 m2. Vcelku se však jedná o půdy málo kvalitní, které nemají
potenciál pro intenzivní zemědělské obhospodařování.
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:
•
•
•

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.
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Tabulka 4: 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 5: 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.
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.
Beton bude dodáván z centrální betonárny v rámci jednotlivých stavebních oddílů. Potřeba
provozní vody v období výstavby se bude vztahovat zejména pro následující účely:
•
•
•
•

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

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.
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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.
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.
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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.
Tabulka 6: 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. Uvedený
přebytek výkopového materiálu bude přednostně nabídnut stavebním firmám, k rekultivačním
účelům a pro další využití (např. v rámci severovýchodní části silničního okruhu, tvorba
ochranných protihlukových valů, povodňových valů, apod.), aby nebylo nutné jej uložit na
skládku odpovídající kategorie.
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Poznámka:
1) Uvedená množství bilance zemin jsou zhruba srovnatelná pro obě navrhované varianty. Pouze v případě
varianty 2 křižovatky U Kříže je nutné počítat se zvýšením množství výkopového materiálu o cca 2500 m3.
2) 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.
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
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 až 2 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.
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
izolace na vodě a horkovodu, ochranná trubka na plynovodu a kabelech a pod.) sítě uložit
nad tubusy tunelu, vyjma stok.
Zvláštní pozornost je nutno věnovat vodovodnímu řadu DN 1000 z vodojemu Mazanka
v prostoru náměstí Na Stráži a potrubí DN 800 průmyslového vodovodu v prostoru mezi ul.
Pod Čertovou skálou a Zenklova.
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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.
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 Pražský 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.
B. I I I . Úda j e o v ý s t upe c h
B.III.1 Ovzduší
Charakteristika zdrojů emisí
Posuzovaná stavba je liniovou stavbou na níž se budou pohybovat mobilní zdroje. Údaje o
počtu vozidel na komunikacích byly získány na základě údajů ÚDI.
Charakteristickými emisemi pro dopravu jsou oxidy dusíku, tuhé znečišťující látky, oxid
uhelnatý, alifatické uhlovodíky, aromatické uhlovodíky (např. benzen), polyaromáty (např.
pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen aj.). Přímo emitovanými látkami jsou oxidy dusíku,
TZL, CO a uhlovodíky, jako specificky sledované látky jsou pro daný typ stavby uvažovány
benzen, PAU a PM10. Benzen a BaP jsou charakterickou složkou pro dopravní emise.
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Výstavba
V době realizace stavby lze předpokládat vznik emisí jak z bodových, plošných, tak liniových
zdrojů. Bude se však jednat o běžné zdroje znečištění ovzduší, které působí při jakékoli
stavební činnosti, např. zemní práce, dočasné deponie sypkých materiálů během výstavby,
emise výfukových plynů stavebních mechanismů na stavbě a nákladních vozů.
V současné době není přesně znám harmonogram stavby, počty využité techniky, ani
dodavatel stavby a jeho technické možnosti a vybavení. Z tohoto důvodu nelze v této fázi
projektové přípravy spolehlivě provést odhad emisí původem z výstavby.
Provoz
Po zprovoznění Libeňské spojky bude ovzduší ovlivněno automobilovým provozem po této
stavbě. V současné době je zdrojem provoz po síti stávajících komunikací. Tyto komunikace
zůstanou zdrojem znečišťování i po zprovoznění Libeňské spojky, ale budou méně zatíženy
než je tomu v současnosti.
Bodové zdroje
Libeňská spojka bude bodovým zdrojem znečišťování ovzduší v místě výduchu
vzduchotechniky v souvislosti s odvětráním tunelu. Jedná se o výduch STT v prostoru
Vychovatelna (označení B1).
Plošné zdroje
Plošnými zdroji jsou výduchy z portálů a prostoru křižovatky Vychovatelna a U Kříže.
Tabulka 7: Přehled uvažovaných plošných zdrojů v zájmové oblasti
Označení
zdroje

Popis zdroje

P1

Libeňská spojka- jižní portál

P2

portál Zenklova sever

P3

portál Bulovka

P4

portál Davídkova

P5

portál Srbova – Prosecká

P6

křižovatka Vychovatelna

P7

křižovatka U Kříže

Liniové zdroje
Zdrojem znečišťování ovzduší bude v dotčené oblasti automobilová doprava na daných
úsecích komunikací, tj. na Libeňské spojce a k ní přilehlých komunikacích, stávajících i nově
vybudovaných. Popis uvažovaných liniových zdrojů, silničních úseků pro všechny varianty, je
uveden v následující tabulce.
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Tabulka 8: Popis úseků komunikací v zájmové oblasti (liniových zdrojů)
Označení úseku
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50

Popis úseku
Zenklova →jih Okrouhlická -nájezd V Holešovičkách
Zenklova →jih nájezd V Holešovičkách↔sjezd Liberecká
Zenklova →jih sjezd Liberecká↔sjezd V Holešovičkách
Zenklova →jih sjezd V Holešovičkách↔ x Vychovatelna
Zenklova →jih x Vychovatelna ↔Na Korábě
Zenklova →jih Na Korábě ↔Vosmíkových
Zenklova →jih Vosmíkových ↔Hejtmánkova
Zenklova →jih Hejtmánkova ↔ Prosecká
Zenklova →jih Prosecká ↔ Primátorská
Zenklova →jih Primátorská ↔ Palmovka
Zenklova →sever Palmovka ↔Primátorská
Zenklova →sever Primátorská ↔Prosecká
Zenklova →sever Prosecká ↔ Hejtmánkova
Zenklova →sever Hejtmánkova ↔ Vosmíkových
Vosmíkových -Zenklova -Pod Čertovou Skálou
Vosmíkových Pod Čertovou Skálou - x Vychovatelna
Zenklova →sever Pod Čertovou Skálou ↔ x Vychovatelna
Zenklova →sever xVychovatelna ↔ sjezd V Holešovičkách
Zenklova →sever sjezd V Holešovičkách ↔Okrouhlická
nájezd Zenklova - V Holešovičkách
sjezd Liberecká -Zenklova jih
sjezd V Holečovičkách -Zenklova jih
Rampa x Vychovatelna Davídkova sever
Bulovka
Na Stráži -x Vychovatelna - Fr. Kadlece
Na Stráži -Fr. Kadlece -x Vychovatelna
Na Stráži -směr Prosek od Fr. Kadlece
Na Stráži -od Prosek k Na Vartě
Na Vartě - směr Střížkovská
Na Vartě - směr Na Stráži
Davídkova -LS ↔ nájezd Liberecká centrum
Davídkova -od nájezd Liberecká -Na Slovance
Davídkova od Na Slovance -k nájezd Liberecká
nájezd - Davídkova - V Holešovičkách
nájezd Liberecká od LS
sjezd V Holečovičkách -Zenklova sever
V Holešovičkách - od centrum-sjezd Zenklova
V Holešovičkách - sjezd Zenklova nájezd Liberecká
Liberecká - nájezd od LS - směr Prosek
Liberecká - D8 - nájezd Davídkova
Liberecká - nájezd Davídkova - sjezd Zenklova jih
V Holešovičkách - sjezd Zenklova jih - nájezd Zenklova
V Holešovičkách - nájezd Zenklova - směr centrum
MO -od Pelc Tyrolka - sjezd Primátorská
sjezd MO jih - Primátorská
MO -jih od sjezd Primátorská
MO - Na Labuťce I - RV1
MO - RV1 - RV2
MO - RV2 - směr Pelc Tyrolka
Prosecká - Zenklova - x U Kříže
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Označení úseku
Popis úseku
LZ 51
Prosecká - x U Kříže - Zenklova
LZ 52
Prosecká - x U Kříže - Prosek
LZ 53
Prosecká - Prosek- x U Kříže
LZ 54
rampa V1- nájezd na LS
LZ 55
rampa V1- nájezd na Proseckou
LZ 56
rampa V3- sjezd LS na MO -jih
LZ 57
rampa x U Kříže - MO jih
LZ 58
rampa V2- sjezd Prosecká na MO -západ
LZ 59
Zenklova – výjezd z LS směr sever
LZ 23-0
Davídkova - x Vychovatelna - nájezd Liberecká - D8
LZ 31-0
Davídkova -nájezd Liberecká - D8 ↔ nájezd Liberecká centrum
LZ 35-0
nájezd Liberecká - D8 od Davídkova
Poznámka: Odlišně vedené úseky pro variantu V0 v prostoru křižovatky Vychovatelna jsou uvedeny označením
úseku s - 0.

Emitované látky
Vlivem vyvolané dopravy při provozu Libeňské spojky bude docházet k emisím oxidů dusíku
(NOx), tuhých znečišťujících látek, oxidu uhelnatého, benzenu, benzo(a)pyrenu a v menší míře
oxidu siřičitého. Okamžité a roční hodnoty pro jednotlivé zdroje jsou uvedeny v následujících
tabulkách.
Tabulka 9: Tabulka emisí daných polutantů z bodového zdroje v zájmové oblasti pro V1
V1
Ozn.
zdroje

rok

B1
B1

2010
2015

Tabulka 10:

M
M Nox
M PM10
[g.s-1]
[g.s-1]
0,21342 0,00284
0,2098 0,00252

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[g.s-1] [µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
0,00129
0,0201
6730,49
89,6779
40,6547 633,904
0,0013 0,02006
6616,36
79,4735
41,1415 632,727
BENZEN

Tabulka emisí daných polutantů z bodového zdroje v zájmové oblasti pro V2
V2

Ozn.
zdroje

rok

B1
B1

2010
2015

M
M Nox
[g.s-1]
0,20456
0,20221

M PM10
[g.s-1]
0,00275
0,00244

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[g.s-1] [µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
0,00123 0,01925
6450,89
86,6216
38,8744 607,156
0,00126 0,01932
6377,01
77,0836
39,5877 609,227
BENZEN

Tabulka 11: Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V0 a rok
2010
Ozn.
zdroje
P6
P7

M Nox
[g.s-1]
0,025142
0,139232

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000333 0,000192
0,002254 0,000961

V0 - 2010
M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,001303 792,8853 10,49077 6,060243
0,007508 4390,809 71,08947 30,31106
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M BaP
[mg.s-1]
41,09798
236,7731

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

Tabulka 12:
rok 2015

Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V0 a
V0 - 2015

Ozn.
zdroje
P6
P7

M
M Nox
[g.s-1]
0,009324
0,037868

M PM10
[g.s-1]
0,000244
0,00122

BENZEN

[g.s-1]
0,00014
0,00053

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,00123 294,0364 7,692543 4,409917
0,005301 1194,219 38,46858 16,71455

M BaP
[mg.s-1]
38,77849
167,161

Tabulka 13: Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V1 a rok
2010
Ozn.
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

M Nox
[g.s-1]
0,085369
0,098618
0,000607
0,030489
0
0,009739
0,069544

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,002167 0,001127
0,001288 0,000599
1,86E-06 7,78E-06
0,000406 0,000184
0
0
6,73E-05 8,08E-05
0,001187 0,000513

V1 - 2010
M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,00856 2692,193 68,32748 35,52943
0,009323 3110,004 40,62535 18,89519
4,38E-05 19,14217 0,058765 0,245211
0,002872 961,4992 12,81113 5,807819
0
0
0
0
0,000539 307,1224 2,122138 2,547419
0,003672 2193,145 37,44133 16,16584

M BaP
[mg.s-1]
269,9412
294,0138
1,381995
90,55773
0
16,99933
115,7915

Tabulka 14: Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V1 a rok
2015
Ozn.
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

M Nox
[g.s-1]
0,084463
0,071939
0,000934
0,029972
0
0,00363
0,022077

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,004461 0,002162
0,00084 0,000451
2,87E-06
1,2E-05
0,00036 0,000186
0
0
5,64E-05 5,79E-05
0,000867 0,000315

V1 - 2015
M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,021429 2663,617 140,6882 68,18844
0,006894 2268,683
26,4852 14,21156
6,74E-05
29,4495 0,090408 0,377248
0,002866 945,1942 11,35336 5,877351
0
0
0
0
0,000503 114,4769 1,779006 1,826523
0,002929 696,2178 27,33439 9,918755

M BaP
[mg.s-1]
675,7807
217,4237
2,126145
90,38957
0
15,8698
92,37161

Tabulka 15: Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V2 a rok
2010
Ozn.
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

M Nox
[g.s-1]
0,08621
0,15146
0,000763
0,029222
0,005613
0,012754
0,056061

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,002185 0,001139
0,000969 0,001057
2,74E-06 9,71E-06
0,000392 0,000176
5,06E-05 3,62E-05
8,5E-05 0,000105
0,001032 0,000409

V2 - 2010
M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,008651 2718,716 68,91281 35,91177
0,015371 4776,448 30,55253 33,33704
5,47E-05 24,04965 0,086338 0,306108
0,00275 921,5555 12,37451 5,553486
0,000552 177,0247
1,59536 1,142957
0,000707 402,1957 2,681848 3,317443
0,002915 1767,928 32,53212 12,90109
30

M BaP
[mg.s-1]
272,8174
484,7526
1,72616
86,73656
17,40625
22,29032
91,92512
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Tabulka 16: Tabulka emisí daných polutantů z plošných zdrojů v zájmové oblasti pro V2 a rok
2015
Ozn.
zdroje
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7

M Nox
[g.s-1]
0,085598
0,068698
0,001165
0,028888
0,006081
0,005099
0,014986

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,004478 0,002193
0,000806
0,00043
3,37E-06
1,5E-05
0,000349 0,000179
7,01E-05 3,71E-05
7,55E-05 8,11E-05
0,000614 0,000213

V2 - 2015
M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,021738 2699,404 141,2043 69,14488
0,006577 2166,471 25,41885 13,55428
8,43E-05 36,74934 0,106403 0,471768
0,00276
911,002 11,01194 5,655379
0,000586 191,7599 2,211317 1,171142
0,000708 160,8165 2,379647 2,556325
0,001951 472,6069 19,34871 6,727091

M BaP
[mg.s-1]
685,5449
207,4081
2,658365
87,03242
18,46639
22,33929
61,51236

Tabulka 17: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V0 a rok
2010
V0
Ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23-0
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31-0

2010
M Nox
[g.s-1]
0,013523
0,003768
0,003744
0,003211
0,004002
0,007905
0,005029
0,000641
0,002001
0,001504
0,002235
0,015021
0,003729
0,022432
0,018942
0,007159
0
0,003626
0,033893
0,004912
0,00438
0,002071
0,003769
0,000874
0,000272
0,000247
0,002532
0,000748
0
0
0,0043

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000152 0,000199
0,00012 7,95E-05
0,000141
7,4E-05
9,65E-05 4,74E-05
0,000133 6,01E-05
0,000371 0,000173
0,000292 0,000132
3,79E-05 1,69E-05
0,000111
5,3E-05
5,89E-05 2,44E-05
8,28E-05 2,75E-05
0,000551 0,000156
0,000109 4,19E-05
0,000639 0,000253
0,000562 0,000221
0,000209 8,54E-05
0
0
9,49E-05 4,98E-05
0,000696 0,000425
7,53E-05 8,41E-05
0,00019 7,18E-05
3,5E-05 3,16E-05
0,000113 5,57E-05
8,8E-06 1,43E-05
3,6E-06 4,07E-06
2,76E-06 4,24E-06
2,96E-05 3,33E-05
1,38E-05 2,09E-05
0
0
0
0
7,25E-05 6,38E-05

M BaP
[µg.s-1]
0,001367
0,000936
0,000915
0,000526
0,000651
0,001287
0,000815
0,000104
0,000327
0,000242
0,000348
0,002278
0,000593
0,003584
0,003008
0,001153
0
0,000598
0,005626
0,000851
0,0007
0,000352
0,000617
0,000156
4,71E-05
4,38E-05
0,000437
0,000132
0
0
0,001046
31

M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
426,4716
4,781149
6,265477 43,1174
118,8349
3,769586
2,505548 29,50713
118,0713
4,456498
2,332098 28,8611
101,2603
3,042458
1,495449 16,58365
126,2049
4,203885
1,896756 20,54224
249,2918
11,68566
5,441149 40,59157
158,6016
9,206097
4,172686 25,71306
20,21124
1,194057
0,532249 3,275194
63,10343
3,502163
1,670657 10,3083
47,44074
1,857804
0,768805 7,61767
70,49619
2,610823
0,867499 10,98241
473,71
17,3688
4,926797 71,83042
117,6048
3,426448
1,320754 18,6857
707,4203
20,16583
7,994371 113,031
597,3507
17,71137
6,969957 94,85247
225,7658
6,585919
2,692179 36,35029
0
0
0
0
114,3382
2,992804
1,571811 18,86183
1068,837
21,95526
13,39399 177,4289
154,8918
2,373973
2,651954 26,82893
138,1248
6,00513
2,264557 22,07424
65,29965
1,105138
0,995203 11,09502
118,8692
3,553237
1,755909 19,46795
27,55383
0,277491
0,452127 4,910726
8,570871
0,113451
0,128483 1,48522
7,800519
0,086982
0,13372 1,379778
79,84329
0,932413
1,049506 13,78588
23,57828
0,436662
0,658539 4,17035
0
0
0
0
0
0
0
0
135,5966
2,287402
2,011756 32,98412
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V0
Ozn.LZ
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35-0
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

2010
M Nox
[g.s-1]
0,006317
0,001196
0,001483
0,011536
0,00595
0,120053
0,043653
0,073879
0,015762
0,02639
0,01293
0,013068
0,044359
0,002066
0,040088
0,024776
0,016246
0,070014
0,002274
0,001027
0,028173
0,006428
0
0,005039
0
0,012347
0,001392
0

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000113 7,83E-05
5,4E-05 3,76E-05
2,86E-05 2,28E-05
0,000372
0,00014
0,000102 9,54E-05
0,003622
0,00143
0,00166 0,000569
0,002287 0,000827
0,001755
0,00065
0,001013 0,000399
0,000503 0,000195
0,001196 0,000564
0,001864 0,000631
0,000138 3,96E-05
0,0017 0,000594
0,000916 0,000354
0,00064 0,000204
0,002889 0,000915
0,000105 3,15E-05
2,8E-05
1,6E-05
0,000955
0,00031
0,00041 0,000184
0
0
0,000196 9,15E-05
0
0
0,000417 0,000221
8,79E-05 2,33E-05
0
0

M BaP
[µg.s-1]
0,001051
0,000198
0,000249
0,002737
0,001021
0,065352
0,025277
0,053532
0,016121
0,015135
0,007407
0,009398
0,015699
0,000307
0,014266
0,008976
0,005692
0,024448
0,00051
0,000252
0,006478
0,001525
0
0,002602
0
0,004684
0,000204
0

M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
199,2081
3,56414
2,470259 33,15609
37,71504
1,703116
1,186821 6,247023
46,75312
0,901909
0,718343 7,864307
363,7929
11,71693
4,402872 86,30154
187,631
3,202572
3,006965 32,20414
3785,999
114,224
45,08549 2060,953
1376,642
52,34757
17,93916 797,1441
2329,857
72,1317
26,07273 1688,196
497,0827
55,33638
20,49548 508,3973
832,242
31,94897
12,57912 477,2906
407,7543
15,86642
6,133894 233,5743
412,1193
37,72161
17,77765 296,372
1398,917
58,78491
19,91457 495,0702
65,15608
4,337761
1,249425 9,66846
1264,222
53,61394
18,73297 449,9044
781,3263
28,87187
11,17301 283,0795
512,3294
20,19717
6,446424 179,4987
2207,965
91,11242
28,86858 770,9896
71,72843
3,309768
0,992943 16,0691
32,39527
0,882327
0,504608 7,939121
888,4654
30,10387
9,763714 204,2847
202,7022
12,93304
5,79208 48,0885
0
0
0
0
158,9009
6,185773
2,884129 82,05018
0
0
0
0
389,3758
13,13569
6,982446 147,7281
43,90638
2,771152
0,733658 6,434152
0
0
0
0

Tabulka 19: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V0 a rok
2015
V0
Ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13

2015
M Nox
[g.s-1]
0,005352
0,003812
0,003444
0,002957
0,003603
0,007231
0,004584
0,000609
0,001882
0,001401
0,002406
0,013292
0,003844

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000139 0,000131
0,000104 8,12E-05
0,000113 6,89E-05
7,86E-05 4,44E-05
0,000104 5,51E-05
0,000295 0,000159
0,000232 0,000122
3,05E-05 1,62E-05
0,000103 4,99E-05
5,61E-05 2,26E-05
8,74E-05 2,97E-05
0,000455 0,000142
0,000114 4,29E-05

M BaP
[µg.s-1]
0,001357
0,000957
0,000853
0,00049
0,000595
0,001194
0,000754
0,0001
0,000308
0,000224
0,000376
0,002048
0,00061
32

M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
168,7906
4,396935
4,14124 42,79868
120,2106
3,286405
2,559874 30,17288
108,6232
3,561267
2,172919 26,89126
93,24021
2,479931
1,399542 15,4577
113,6393
3,276612
1,738746 18,75779
228,0243
9,307424
5,020481 37,64669
144,5661
7,317113
3,83521 23,78203
19,21021
0,963059
0,509651 3,162006
59,36192
3,26114
1,572648 9,70808
44,17534
1,768335
0,713065 7,066582
75,8767
2,755192
0,938183 11,85417
419,1712
14,35018
4,472004 64,58041
121,2188
3,606877
1,353244 19,24341

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

V0
Ozn.LZ
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23-0
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31-0
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35-0
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

2015
M Nox
[g.s-1]
0,021341
0,018031
0,006657
0
0,003472
0,032475
0,0048
0,003615
0,002016
0,003407
0,000894
0,000176
0,000185
0,001646
0,000559
0
0
0,004165
0,006294
0,001224
0,001463
0,009751
0,005854
0,115952
0,043096
0,071117
0,014549
0,023656
0,011778
0,011861
0,052459
0,001245
0,052182
0,018351
0,019327
0,079129
0,001868
0,000959
0,01767
0,004086
0
0,004199
0
0,010275
0,001117
0

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,00057 0,000245
0,000501 0,000214
0,000179 8,08E-05
0
0
7,68E-05 4,88E-05
0,000571 0,000417
7,49E-05 8,21E-05
0,000142 6,01E-05
3,34E-05 3,08E-05
7,81E-05 5,16E-05
8,86E-06 1,47E-05
3,02E-06 2,58E-06
1,17E-06 3,22E-06
2,52E-05
2,1E-05
5,73E-06 1,57E-05
0
0
0
0
6,87E-05
6,2E-05
0,000109 7,84E-05
5,55E-05 3,85E-05
2,85E-05 2,24E-05
0,000228 0,000127
9,87E-05
9,4E-05
0,002989 0,001448
0,001454 0,000585
0,001917
0,00084
0,001062 0,000554
0,000821 0,000369
0,000413 0,000183
0,001 0,000531
0,002158 0,000747
8,19E-05 2,42E-05
0,002178
0,00077
0,000547 0,000276
0,000528
0,00027
0,003177 0,001042
7,92E-05 2,66E-05
3,01E-05 1,47E-05
0,000429 0,000213
0,000236 0,000119
0
0
0,000138 8,27E-05
0
0
0,000311 0,000187
6,84E-05 1,88E-05
0
0

M BaP
[µg.s-1]
0,003439
0,002888
0,001081
0
0,000581
0,005457
0,00083
0,000586
0,000344
0,000567
0,000159
3E-05
3,31E-05
0,000279
0,0001
0
0
0,001017
0,001052
0,000202
0,000246
0,002355
0,001007
0,065225
0,024987
0,053422
0,013323
0,013762
0,006846
0,008823
0,018456
0,000187
0,018381
0,006863
0,007287
0,027611
0,000427
0,000233
0,004268
0,000986
0
0,002311
0
0,003943
0,000165
0

33

M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
673,0167
17,96558
7,739194 108,4632
568,6139
15,78492
6,73989 91,07776
209,9418
5,633886
2,547628 34,09466
0
0
0
0
109,5053
2,42159
1,539022 18,31297
1024,136
18,02064
13,13993 172,0773
151,3765
2,362675
2,588109 26,18877
114,0124
4,491778
1,895572 18,4691
63,56533
1,054207
0,971892 10,83321
107,4488
2,461626
1,626242 17,87725
28,18863
0,279404
0,462841 5,026283
5,544736
0,095094
0,081298 0,945554
5,845613
0,037043
0,101445 1,04519
51,91572
0,795032
0,66169 8,807891
17,63331
0,180613
0,494569 3,155313
0
0
0
0
0
0
0
0
131,3478
2,165987
1,955597 32,06868
198,4741
3,436654
2,473267 33,17247
38,59842
1,750588
1,212563 6,383535
46,12275
0,900009
0,707704 7,749554
307,508
7,174688
3,99384 74,26671
184,6119
3,111395
2,964739 31,74757
3656,675
94,27301
45,67447 2056,934
1359,076
45,84182
18,44257 788,001
2242,754
60,45116
26,47954 1684,728
458,8322
33,49843
17,46159 420,1606
746,0182
25,8797
11,62833 434,0134
371,4236
13,01851
5,771319 215,8945
374,0589
31,54987
16,74941
278,24
1654,361
68,05705
23,56232 582,0246
39,24911
2,582736
0,762103 5,886258
1645,626
68,6711
24,27759 579,6706
578,7025
17,26422
8,693715 216,4233
609,4819
16,6553
8,506724 229,799
2495,422
100,1984
32,8545 870,755
58,89893
2,496961
0,837369 13,47549
30,2529
0,948159
0,462862 7,334702
557,2324
13,51674
6,729111 134,5952
128,8546
7,446514
3,744059 31,09546
0
0
0
0
132,4155
4,350331
2,607229 72,87839
0
0
0
0
324,0425
9,817593
5,903022 124,3466
35,22484
2,156283
0,591919 5,194309
0
0
0
0

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.
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Tabulka 20: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V1 a rok
2010
V1
Ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46

2010
M Nox
[g.s-1]
0,028746
0,026167
0,040445
0,004472
0,006141
0,004899
0,003068
0,001972
0,008462
0,006753
0,010655
0,07745
0,014803
0,02676
0,022574
0,013815
0
0,001606
0,19653
0,017832
0,064416
0,009803
0,005463
0,006027
0,003249
0,001491
0,016143
0,003845
0,00657
0,001898
0,050614
0,05458
0,012012
0,01188
0,122925
0,019045
0,529316
0,20051
0,445041
0,093626
0,16742
0,05996
0,058454
0,20536
0,01201
0,175162

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000359 0,000421
0,00034 0,000331
0,000711
0,00047
2,69E-05 4,24E-05
2,88E-05 6,08E-05
4,54E-05 6,58E-05
3,5E-05 4,97E-05
2,75E-05 3,17E-05
0,000169 0,000135
0,000104 6,55E-05
0,000156
7,9E-05
0,001123 0,000485
0,000183 9,81E-05
0,000331 0,000177
0,000291 0,000155
0,000125 0,000104
0
0
4,11E-06 1,48E-05
0,001789
0,00145
0,000105 0,000184
0,001241
0,00062
6,36E-05 9,02E-05
3,02E-05 5,18E-05
0,000101
4,5E-05
3,77E-05 2,69E-05
3,09E-06 1,57E-05
5,72E-05
0,00013
1,4E-05
6,5E-05
0,0001 4,88E-05
8,76E-06 1,99E-05
0,000359 0,000447
0,000423 0,000401
0,000197 0,000228
9,11E-05 0,000109
0,001963
0,00083
0,000133 0,000184
0,006512 0,003755
0,003055 0,001567
0,00575 0,002909
0,004412 0,002354
0,00259 0,001515
0,000912 0,000545
0,002134 0,001515
0,003516 0,001742
0,000317 0,000138
0,003039 0,001545

M BaP
[µg.s-1]
0,00289
0,002597
0,003883
0,000309
0,000431
0,000334
0,000209
0,000133
0,000557
0,000433
0,000667
0,004702
0,000937
0,001699
0,001427
0,00092
0
0,000114
0,012868
0,001242
0,004036
0,00067
0,000376
0,000337
0,000213
0,000107
0,001119
0,000277
0,000416
0,000132
0,004897
0,003608
0,000803
0,000798
0,011249
0,001311
0,114766
0,046462
0,127626
0,039121
0,038327
0,013791
0,016836
0,028877
0,000712
0,024758
34

M Nox
M PM10
[kg.rok-1]
[kg.rok-1]
906,5373
11,32827
825,2081 10,72995
1275,485
22,41567
141,044
0,846973
193,6656
0,907611
154,4819
1,431031
96,76718
1,102903
62,17426
0,868149
266,848
5,330501
212,9767
3,293018
336,0015
4,910873
2442,461
35,40933
466,8273
5,767408
843,9029
10,44236
711,8875
9,191773
435,6821
3,931119
0
0
50,63705
0,12954
6197,773
56,40872
562,3369
3,305107
2031,414
39,132
309,1551
2,006553
172,2842
0,952511
190,0761
3,200554
102,4656
1,188221
47,02172
0,097583
509,0847
1,804161
121,256
0,44001
207,1866
3,167614
59,86176
0,276232
1596,165
11,32569
1721,246
13,34677
378,8059
6,218495
374,66
2,872764
3876,569
61,89815
600,5874
4,186061
16692,52
205,3489
6323,268
96,34198
14034,82
181,3224
2952,6
139,1356
5279,755
81,69238
1890,905
28,7729
1843,414
67,294
6476,221
110,8694
378,7534
9,993193
5523,904
95,84472

M BENZEN
[kg.rok-1]
13,26554
10,43368
14,8367
1,338686
1,917531
2,074525
1,56629
0,998362
4,24915
2,064165
2,492559
15,30844
3,092556
5,588637
4,88304
3,286327
0
0,466731
45,71946
5,808026
19,55886
2,845744
1,635021
1,420092
0,848646
0,493568
4,107815
2,050953
1,540379
0,627319
14,10178
12,63212
7,204837
3,450782
26,1844
5,788161
118,4215
49,41471
91,72372
74,23298
47,77906
17,19076
47,77898
54,92113
4,347144
48,72068

M BaP
[mg.s-1]
91,12664
81,8892
122,4402
9,732135
13,60118
10,54657
6,605258
4,189995
17,57749
13,64777
21,0224
148,2716
29,55644
53,57678
44,99334
29,02703
0
3,603421
405,7981
39,15373
127,2771
21,14282
11,86725
10,6139
6,73094
3,387408
35,29223
8,721426
13,12711
4,156903
154,4474
113,7736
25,30881
25,18004
354,7594
41,35481
3619,259
1465,21
4024,811
1233,72
1208,672
434,9093
530,954
910,6709
22,45257
780,767

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.
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V1
Ozn.LZ
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

2010
M Nox
[g.s-1]
0,15096
0,069556
0,326054
0,016745
0,0087
0,106846
0,028161
0,070692
0,005751
0,12163
0,018478
0,009672
0,042729

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,002184 0,001304
0,001127
0,00052
0,005501 0,002537
0,000259 0,000145
0,000101 8,05E-05
0,001371 0,000718
0,000727
0,00048
0,000887 0,000574
7,1E-05 6,95E-05
0,00212 0,001344
0,000213 0,000203
0,000234 9,76E-05
0,000418
0,00031

M BaP
[µg.s-1]
0,021999
0,009659
0,045233
0,001541
0,000847
0,009879
0,002659
0,010531
0,001292
0,01194
0,002838
0,000571
0,004112

M Nox
[kg.rok-1]
4760,662
2193,506
10282,44
528,0553
274,3689
3369,49
888,0696
2229,351
181,3737
3835,722
582,7108
305,0042
1347,517

M PM10
[kg.rok-1]
68,87067
35,54076
173,4814
8,173633
3,192382
43,22154
22,93669
27,96132
2,238108
66,862
6,713076
7,389288
13,19195

M BENZEN
[kg.rok-1]
41,11321
16,39083
80,00154
4,566993
2,539055
22,65325
15,14612
18,09481
2,191715
42,36911
6,391961
3,078704
9,78182

M BaP
[mg.s-1]
693,7502
304,6115
1426,463
48,61044
26,70571
311,5353
83,84865
332,1061
40,75632
376,5331
89,50346
18,01794
129,6902

Tabulka 21: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V1 a rok
2015
V1
Ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28

2015
M Nox
[g.s-1]
0,011327
0,010407
0,016125
0,00184
0,002365
0,002138
0,001339
0,000869
0,003099
0,002483
0,004719
0,026716
0,006974
0,012734
0,010747
0,005998
0
0,000628
0,07585
0,00691
0,025606
0,003905
0,002122
0,00198
0,001244
0,000524
0,006256
0,001267

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000323 0,000277
0,000298 0,000221
0,000641 0,000316
2,61E-05 2,93E-05
2,2E-05 3,94E-05
4,62E-05 4,81E-05
3,56E-05 3,63E-05
2,8E-05 2,34E-05
0,000171 8,23E-05
0,0001
4E-05
0,000167 5,87E-05
0,000905 0,000286
0,000202 7,85E-05
0,000376 0,000142
0,000331 0,000124
0,000135 7,55E-05
0
0
1,69E-06 9,92E-06
0,001551
0,00095
0,000104 0,000119
0,001128 0,000417
6,07E-05 6,02E-05
3E-05 3,35E-05
3,09E-05 3,11E-05
1,8E-05 1,83E-05
2,29E-06 9,22E-06
6,69E-05 8,29E-05
9,94E-06 3,59E-05

M BaP
M Nox
M PM10
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,002859
357,2208
10,17563
0,002602
328,185
9,399618
0,003914
508,5198
20,22848
0,000319
58,01563
0,824363
0,000418
74,57851
0,692376
0,000367
67,43095
1,457719
0,00023
42,22945
1,123871
0,000147
27,40063
0,883214
0,000508
97,71486
5,394174
0,000397
78,30945
3,163146
0,000741
148,8206
5,274527
0,004126
842,5286
28,55119
0,001115
219,9181
6,358259
0,002032
401,5805
11,86355
0,001707
338,9231
10,44002
0,001
189,1427
4,259751
0
0
0
0,000115
19,81594
0,053177
0,012525
2392,02
48,92122
0,001201
217,9042
3,282511
0,004071
807,5139
35,56817
0,000671
123,1378
1,913051
0,000365
66,91266
0,94648
0,000339
62,42833
0,974355
0,000211
39,2212
0,569174
9,48E-05
16,52181
0,072289
0,001085
197,3012
2,110041
0,000229
39,96867
0,313562
35

M BENZEN
[kg.rok-1]
8,736461
6,961655
9,971675
0,922727
1,24131
1,517335
1,144839
0,737887
2,596244
1,262163
1,851972
9,021015
2,475792
4,493387
3,921957
2,379403
0
0,312977
29,96273
3,744328
13,16098
1,899418
1,056241
0,980018
0,576836
0,290678
2,614655
1,132722

M BaP
[mg.s-1]
90,17049
82,04596
123,4304
10,05507
13,18307
11,57425
7,246871
4,650986
16,01017
12,50875
23,35349
130,1196
35,17089
64,0921
53,83108
31,53811
0
3,614359
394,9979
37,8734
128,3796
21,15565
11,50298
10,69004
6,657417
2,990732
34,20107
7,223539
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LZ 29
LZ 30
LZ 31
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

0,002446
0,000743
0,02018
0,021946
0,004664
0,004643
0,050496
0,007781
0,201619
0,075363
0,1728
0,037123
0,064494
0,022621
0,02186
0,102605
0,002788
0,100839
0,048951
0,015532
0,154176
0,005408
0,003279
0,026806
0,006992
0,026101
0,003456
0,046774
0,007654
0,00275
0,016334

4,39E-05
5,67E-06
0,000347
0,000399
0,000172
8,09E-05
0,001803
0,000133
0,005194
0,00243
0,004835
0,003916
0,00228
0,000782
0,001858
0,004264
0,000192
0,004244
0,001506
0,000511
0,006309
0,000193
0,000101
0,000823
0,000457
0,000732
0,000129
0,001846
0,00028
0,000153
0,000367

3,37E-05
1,33E-05
0,000298
0,000271
0,000149
7,2E-05
0,000591
0,000125
0,002518
0,00104
0,002
0,001551
0,001
0,000353
0,000975
0,001457
5,39E-05
0,001484
0,000733
0,000207
0,002017
7,96E-05
5,04E-05
0,000304
0,0002
0,000363
6,42E-05
0,000873
0,000135
4,72E-05
0,000201

0,000406
0,000132
0,004901
0,003657
0,000786
0,000786
0,011806
0,001341
0,113438
0,044236
0,128797
0,038435
0,037391
0,013174
0,016214
0,036014
0,000416
0,035451
0,018352
0,005603
0,053574
0,001265
0,000798
0,006309
0,001661
0,009888
0,001818
0,011628
0,002857
0,000415
0,003959

77,13845
23,43658
636,4082
692,0887
147,0953
146,4188
1592,45
245,3676
6358,257
2376,633
5449,433
1170,715
2033,872
713,3783
689,3844
3235,752
87,93373
3180,059
1543,723
489,803
4862,08
170,5547
103,3967
845,3464
220,489
823,1278
108,9815
1475,058
241,3803
86,73705
515,1167

1,384719
0,178798
10,95067
12,593
5,423492
2,550925
56,87188
4,20178
163,8047
76,61789
152,4779
123,4923
71,90548
24,66529
58,5901
134,4628
6,04018
133,8383
47,49009
16,11932
198,9669
6,096962
3,188216
25,9657
14,4261
23,09531
4,052558
58,23089
8,832197
4,818737
11,58008

1,063126
0,420653
9,411159
8,553133
4,702707
2,269439
18,64681
3,947289
79,41645
32,79783
63,07879
48,91773
31,5405
11,12771
30,76277
45,94157
1,700358
46,79721
23,11652
6,512673
63,60723
2,508895
1,588814
9,576831
6,313765
11,43885
2,025039
27,5466
4,250011
1,4884
6,351598

12,80573
4,169514
154,5614
115,3296
24,80043
24,7955
372,3157
42,29081
3577,37
1395,03
4061,744
1212,084
1179,149
415,4504
511,3384
1135,73
13,10563
1117,976
578,7522
176,7036
1689,517
39,89549
25,16689
198,9687
52,38921
311,8296
57,34069
366,6986
90,10939
13,07234
124,8575

Tabulka 22: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V2 a rok
2010
V2
Ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13

2010
M Nox
[g.s-1]
0,028734
0,026147
0,040524
0,004832
0,003686
0,003519
0,002209
0,00156
0,008573
0,006816
0,01067
0,075093
0,01819

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000371
0,00042
0,000354
0,00033
0,000716 0,000471
2,82E-05 4,59E-05
1,78E-05 3,63E-05
3,93E-05 4,68E-05
3,04E-05 3,54E-05
2,53E-05 2,48E-05
0,000169 0,000137
0,000105 6,61E-05
0,000157
7,9E-05
0,000968 0,000491
0,000225
0,00012

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
0,002883
906,1694
11,70246
13,24382 90,92305
0,002587
824,5587
11,16948
10,40024 81,59681
0,00389
1277,975
22,58388
14,86535 122,6688
0,000334
152,386
0,888072
1,448592 10,52596
0,000257
116,239
0,562325
1,144034 8,117221
0,000237
110,9798
1,238515
1,474564 7,476579
0,000149
69,65222
0,957806
1,116218 4,689855
0,000104
49,18642
0,798649
0,782781 3,272533
0,000565
270,3483
5,338835
4,309155 17,83251
0,000437
214,952
3,295822
2,086034 13,79188
0,000666
336,4852
4,944126
2,491381 21,01758
0,004722
2368,119
30,52637
15,47896 148,902
0,001149
573,6451
7,098757
3,797902 36,2373
36
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V2
Ozn.LZ
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

2010
M Nox
[g.s-1]
0,033927
0,028622
0,007455
0,004765
0,003526
0,195532
0,017057
0,064609
0,010503
0,00732
0,008288
0,003682
0,00181
0,018231
0,003845
0,006727
0,00258
0,050129
0,05383
0,012081
0,01196
0,123449
0,019045
0,531006
0,198538
0,444039
0,093626
0,16762
0,05996
0,058454
0,205276
0,011988
0,235078
0,15052
0,069986
0,326871
0,013545
0,007917
0,105844
0,028342
0,080934
0
0,122246
0,016878
0,009815
0,039336

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,000426 0,000224
0,000374 0,000195
0,000102 5,14E-05
3,26E-05 4,01E-05
3,22E-05 2,98E-05
0,001788 0,001441
6,47E-05 0,000179
0,001238 0,000623
6,44E-05 9,72E-05
4,04E-05 6,92E-05
3,62E-05 8,02E-05
4,13E-05 3,07E-05
4,64E-06 1,88E-05
8,03E-05 0,000145
1,4E-05
6,5E-05
0,000101 5,03E-05
9,73E-06 2,74E-05
0,000359 0,000442
0,000415 0,000395
0,000181 0,000231
8,51E-05 0,000111
0,001963 0,000835
0,000133 0,000184
0,006576 0,003757
0,003058 0,001545
0,005784 0,002889
0,004412 0,002354
0,002588 0,001518
0,000912 0,000545
0,002134 0,001515
0,003509 0,001742
0,000315 0,000138
0,003147 0,002234
0,002181 0,001299
0,001135 0,000523
0,005502 0,002545
0,000234 0,000114
9,89E-05 7,25E-05
0,001333 0,000716
0,000728 0,000484
0,000974 0,000664
0
0
0,002116 0,001352
0,000206 0,000184
0,000236 9,91E-05
0,000378 0,000287

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
M BaP
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [mg.s-1]
0,00214
1069,925
13,41998
7,054283 67,49894
0,001795
902,6345
11,78498
6,162243 56,59776
0,000473
235,0969
3,223342
1,619972 14,91181
0,000323
150,2755
1,027794
1,264202 10,19645
0,000237
111,1911
1,014051
0,940358 7,486866
0,012795
6166,304
56,38484
45,4461 403,5034
0,001199
537,9012
2,04141
5,633509 37,82139
0,004054
2037,524
39,04133
19,64641 127,8312
0,000721
331,2381
2,031628
3,065694 22,75214
0,000502
230,8467
1,273593
2,182863 15,83892
0,000581
261,3734
1,141033
2,529212 18,31124
0,000243
116,1234
1,302612
0,96827 7,668788
0,000129
57,08739
0,146363
0,594115 4,080989
0,001259
574,9228
2,531538
4,558954 39,69746
0,000277
121,256
0,44001
2,050953 8,721426
0,000428
212,132
3,1727
1,586146 13,48817
0,000182
81,35719
0,306743
0,865309
5,7252
0,004847
1580,854
11,30897
13,9527 152,8512
0,003563
1697,589
13,08066
12,47064 112,3488
0,000812
380,9889
5,708329
7,285742 25,6195
0,000808
377,1728
2,6827
3,495467 25,46738
0,011306
3893,074
61,91272
26,3355 356,5341
0,001311
600,5874
4,186061
5,788161 41,35481
0,114972
16745,79
207,366
118,4699 3625,746
0,045945
6261,107
96,44768
48,71493 1448,917
0,127043
14003,23
182,4058
91,10754 4006,431
0,039121
2952,6
139,1356
74,23298 1233,72
0,038384
5286,066
81,60412
47,87249 1210,485
0,013791
1890,905
28,7729
17,19076 434,9093
0,016836
1843,414
67,294
47,77898 530,954
0,028881
6473,58
110,6611
54,93101 910,801
0,000712
378,0458
9,927031
4,349576 22,46063
0,035419
7413,411
99,24373
70,45312 1116,988
0,021931
4746,798
68,76797
40,98012 691,6238
0,009725
2207,094
35,79181
16,48975 306,6964
0,045372
10308,19
173,5179
80,26791 1430,848
0,001222
427,1679
7,36829
3,595661 38,54952
0,000765
249,6762
3,118175
2,28584 24,12504
0,009807
3337,9
42,02294
22,58034 309,2628
0,002678
893,7866
22,95183
15,25687 84,4646
0,012134
2552,345
30,71046
20,93404 382,6562
0
0
0
0
0
0,012016
3855,144
66,73797
42,64373 378,9318
0,002575
532,2665
6,506513
5,788303 81,21129
0,00058
309,5138
7,450935
3,124128 18,29067
0,00379
1240,506
11,91417
9,04592 119,5348

37

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

Tabulka 23: Tabulka emisí daných polutantů z liniových zdrojů v zájmové oblasti pro V2 a rok
2015
V2
ozn.LZ
LZ 1
LZ 2
LZ 3
LZ 4
LZ 5
LZ 6
LZ 7
LZ 8
LZ 9
LZ 10
LZ 11
LZ 12
LZ 13
LZ 14
LZ 15
LZ 16
LZ 17
LZ 18
LZ 19
LZ 20
LZ 21
LZ 22
LZ 23
LZ 24
LZ 25
LZ 26
LZ 27
LZ 28
LZ 29
LZ 30
LZ 31
LZ 32
LZ 33
LZ 34
LZ 35
LZ 36
LZ 37
LZ 38
LZ 39
LZ 40
LZ 41
LZ 42
LZ 43
LZ 44
LZ 45
LZ 46

2015
M Nox
[g.s-1]
0,011364
0,010223
0,016125
0,001988
0,001474
0,001586
0,000995
0,000682
0,002994
0,002426
0,004719
0,026716
0,008198
0,015495
0,013084
0,003402
0,002
0,001479
0,075924
0,00714
0,025811
0,004295
0,002907
0,003355
0,000458
0,000686
0,006871
0,001215
0,003162
0,001077
0,020375
0,021993
0,004763
0,004682
0,050055
0,007577
0,201619
0,07471
0,171899
0,037123
0,064702
0,022621
0,021901
0,102605
0,002842
0,092282

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,00033 0,000278
0,000294 0,000217
0,000641 0,000316
2,83E-05 3,16E-05
1,78E-05 2,42E-05
4,01E-05 3,54E-05
3,1E-05 2,68E-05
2,69E-05
1,8E-05
0,000157 7,99E-05
9,52E-05 3,93E-05
0,000167 5,87E-05
0,000905 0,000286
0,000233 9,28E-05
0,000441 0,000175
0,000387 0,000153
0,000114 3,93E-05
3,13E-05 2,83E-05
2,29E-05 2,16E-05
0,001563
0,00095
0,00012 0,000122
0,001132 0,000421
6,47E-05 6,64E-05
4,41E-05 4,59E-05
3,63E-05 5,41E-05
4,23E-05 3,93E-06
6,15E-06 1,19E-05
7,37E-05
9,1E-05
9,63E-06 3,44E-05
0,000113 3,98E-05
9,89E-06 1,91E-05
0,000348 0,000302
0,000407 0,000271
0,000173 0,000153
7,61E-05 7,29E-05
0,001782 0,000587
0,000107 0,000123
0,005194 0,002518
0,00242 0,001029
0,004813
0,00199
0,003916 0,001551
0,002284 0,001004
0,000782 0,000353
0,001859 0,000978
0,004264 0,001457
0,000192 5,51E-05
0,002917 0,001477

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,002871 358,3901
10,4009
8,777038
0,002557
322,384 9,277122
6,842678
0,003914 508,5198 20,22848
9,971675
0,000344 62,70718 0,893355
0,995311
0,000257 46,49559 0,562325
0,762689
0,00027
50,0301 1,265203
1,11736
0,000169 31,38347 0,978774
0,84479
0,000113 21,49513 0,848063
0,569158
0,000494 94,43221 4,937131
2,520237
0,000389 76,51933
3,00103
1,238162
0,000741 148,8206 5,274527
1,851972
0,004126 842,5286 28,55119
9,021015
0,00131 258,5176 7,333772
2,925233
0,002476 488,6382 13,91063
5,523952
0,002077 412,6187 12,21612
4,815869
0,000541
107,271
3,60723
1,238193
0,000342 63,06427 0,986713
0,893966
0,000254 46,64741 0,722899
0,681467
0,012522 2394,334 49,30295
29,95393
0,001238 225,1788 3,779846
3,852921
0,004105 813,9781 35,69044
13,26998
0,000738 135,4396 2,039986
2,092674
0,0005 91,68422 1,390229
1,446437
0,000588 105,8189 1,144859
1,707569
5,55E-05 14,43787 1,334419
0,123989
0,000122 21,62351 0,193846
0,374186
0,001189 216,6752 2,325714
2,87031
0,00022
38,3142 0,303714
1,085451
0,000506 99,71196 3,565588
1,255655
0,00019 33,97591 0,311829
0,603316
0,004952 642,5323 10,96739
9,510546
0,003656 693,5568 12,84797
8,547115
0,000804 150,2067
5,44578
4,809688
0,000795 147,6466 2,400987
2,298241
0,0117 1578,521 56,19716
18,49939
0,001318 238,9578 3,359763
3,892118
0,113438 6358,257 163,8047
79,41645
0,043813 2356,046 76,31995
32,46035
0,128096 5421,015 151,7693
62,76276
0,038435 1170,715 123,4923
48,91773
0,037521 2040,445
72,0406
31,65394
0,013174 713,3783 24,66529
11,12771
0,016254 690,6746 58,61351
30,84029
0,036014 3235,752 134,4628
45,94157
0,000425 89,60961 6,047845
1,739162
0,035016 2910,205 91,98773
46,58894
38

M BaP
[mg.s-1]
90,52841
80,63138
123,4304
10,84504
8,117221
8,504256
5,331468
3,575341
15,5748
12,27127
23,35349
130,1196
41,30177
78,07213
65,51242
17,05078
10,79526
8,013607
394,9008
39,026
129,4487
23,28858
15,77354
18,54235
1,749521
3,857041
37,50371
6,922188
15,94578
5,986583
156,1576
115,2968
25,36654
25,07729
368,9581
41,56416
3577,37
1381,679
4039,638
1212,084
1183,271
415,4504
512,5876
1135,73
13,41078
1104,266
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V2
ozn.LZ
LZ 47
LZ 48
LZ 49
LZ 50
LZ 51
LZ 52
LZ 53
LZ 54
LZ 55
LZ 56
LZ 57
LZ 58
LZ 59

2015
M Nox
[g.s-1]
0,048431
0,015243
0,153849
0,004131
0,00273
0,027113
0,006992
0,032251
0
0,0476
0,006927
0,00275
0,014875

M PM10
M BENZEN
[g.s-1]
[g.s-1]
0,001489 0,000725
0,000505 0,000202
0,006308 0,002011
0,000174 5,86E-05
8,93E-05 4,16E-05
0,000824 0,000308
0,000457
0,0002
0,000898 0,000449
0
0
0,001855
0,00089
0,000263 0,000121
0,000153 4,72E-05
0,00033 0,000184

M BaP
M Nox
M PM10
M BENZEN
[µg.s-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1] [kg.rok-1]
0,018159
1527,33 46,96138
22,87381
0,005496 480,6959 15,91951
6,381085
0,053435 4851,781 198,9304
63,42965
0,000943 130,2791 5,480131
1,84945
0,000662 86,09033 2,816139
1,312989
0,006392 855,0498 25,98085
9,718875
0,001661
220,489
14,4261
6,313765
0,01223 1017,073 28,30524
14,15967
0
0
0
0
0,01185 1501,126 58,49103
28,07781
0,002564 218,4395 8,291958
3,809961
0,000415 86,73705 4,818737
1,4884
0,003603 469,0956 10,41842
5,800562

M BaP
[mg.s-1]
572,6615
173,3275
1685,131
29,72399
20,87086
201,5774
52,38921
385,7005
0
373,7076
80,85042
13,07234
113,6184

Varianty V1 a V2 mají vyšší emisní vydatnost než varianta V0. Je to z důvodu vyšší intenzity
dopravy v zájmové oblasti právě pro varianty V1 a V2. Ve vzdálenějším okolí (např. Prosek)
je však na základě podkladů o intenzitě dopravy patrný pokles intenzity, neboť část dopravy
je svedena na Libeňskou spojku a v těchto oblastech lze tedy očekávat nižší emise pro
varianty V1 a V2. Ze srovnání variant V1 a V2 je zřejmé, že varianta V1 má nižší celkové
emise v zájmové oblasti. Varianta V2 má vyšší emise pro křižovatku Vychovatelna a varianta
V1 má naopak vyšší emise v křižovatce U Kříže.
Rozptylová studie 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. 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. K tomuto účelu bude třeba zřídit oplachové
rampy s bezodtokými jímkami a jejich obsah likvidovat předepsaným způsobem.
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Srážková voda
Tunel bude hlouben zčásti pod hladinou podzemní vody. Průsakové podzemní vody
z hloubení tunelu budou odváděny do vsakovacích příkopů zřízených na staveništi. 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.
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 mohou být znečištěny mechanickými nečistotami, ropnými
látkami (úkapy, příp. havarijní úniky z vozidel) a rozpuštěnou posypovou solí (zejména
chloridy).
Posypová sůl se používá pro zimní údržbu komunikace v období listopad – březen. Ropné
látky, jsou na rozdíl od sezónního znečištění z údržby komunikací produkované celoročně.
Jedná se především o úkapy ropných látek z vozidel pohybujících se po komunikaci.
Orientační celkové množství odváděných srážkových vod z povrchu komunikace pro
jednotlivé varianty je vypočítáno dle vztahu:
Vs = S . hs . ks [m3/rok], kde
Vs
S

objem srážkových vod z úseku silnice (m3/rok)
výměra nově zpevněných ploch
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hs
ks

průměrný úhrn ročních srážek (m/rok) - 510 mm
odtokový koeficient (0,9)

Výsledky předběžných hydrotechnických výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce.
Tabulka 24: Roční odtokové množství srážkových vod z povrchu komunikace (m3/rok)
Varianta/křižovatka
Vychovatelna
U Kříže
Poznámka:
Odvodňovaná plocha křižovatek činí:
Vychovatelna
U Kříže

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

Varianta 2
4 324 (m3/rok)
5 485 (m3/rok)

Varianta 2
9 420 m2
11 950 m2

V zimním období odteče cca 33% 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 25: Limity znečištění pro souhrnnou skupinu znečišťovatelů dešťová kanalizace
Limity znečištění pro souhrnou skupinu znečišťovatelů

NL
NEL
AOX
pH
teplota

dešťová kanalizace
limity jsou uvedeny v mg/l v prostém vzorku a jsou to maximální přípustné hodnoty
Ukazatel
pv
nerozpuštěné látky
900,0
nepolární extrahovatelné látky
2,0
adsorbovatelné organicky vázané halogeny
0,1
6-8
26 °C

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.
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Tabulka 26: Předpokládané množství chloridů ve srážkových vodách odtékajících z povrchu
komunikace
Varianta

Křižovatka

Varianta 1

Vychovatelna
U Kříže
Vychovatelna
U Kříže

Varianta 2

Množství srážkových vod
za zimní období (m3)
1 390
1 643
1 427
1 810

Množství Cl(t.rok-1)
5,012
5,924
5,143
6,525

Koncentrace Cl(g.l-1)
3,605

Na základě zkušeností s problematikou údržby komunikací v zimním období je uvažovaná
koncentrace chloridových iontů 3,605 g.l-1 v dešťových vodách odtékajících z povrchu
komunikace reálná. Odtékající srážkové vody budou svedeny z komunikace do dešťové
kanalizace. Platný kanalizační řád dešťové kanalizace limit pro chloridy nestanovuje.
B) Ropné látky
Měření kvality vody v dešťových usazovacích nádržích dálničních úseků prováděná ČIŽP
(ing. Kuběna,1993) prokázala relativně nízké koncentrace ropných látek – téměř ve všech
případech do 1mg/l (podle kanalizačního řádu lze vypouštět 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.
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 městské kanalizační sítě.
Jedním z důvodů pro uzavření gravitačního odtoku z jímky je případ, kdy se na mytí tunelů
použijí mycí prostředky v koncentracích nebo chemického složení neumožňující vypouštění
do kanalizační sítě. Druhým důvodem pro uzavření odtoku je požár nebo havárie spojená
s rozlitím pohonných hmot v tunelu. V obou případech bude obsah jímky vyčerpán a odvezen
na ČOV. Při normálním provozu bude jímka průtočná.
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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Z hlediska ochrany životního prostředí je nutné v případě úniku nebezpečných nebo toxických
látek odstranit tyto z odvodňovacích jímek přečerpáním do speciálních cisteren a nevypouštět
je přímo do kanalizačního systému.
Srážková voda z povrchových částí komunikace (křižovatky) 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.
B.III.3 Odpady
Výstavba
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 27: Druhy odpadů, které mohou vznikat při výstavbě
Kód
odpadu
02 01 03
17 01 01
17 03 02
17 04 05
17 04 07
17 04 11
17 05 04
08 01 12
17 02 01
17 03 02
17 06 04
17 09 04

Název odpadu

Odpad rostlinných pletiv
Beton
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
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11
Odpadní stavební 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
20 03 01 Směsný komunální odpad
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Kategorie
odpadu
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Předpokládané
využití/zneškodnění
Kompostace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Recyklace
Skládkování
Spálení
Recyklace
Skládkování
Recyklace
Skládkování
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Kód
Název odpadu
odpadu
20 03 04 Kal ze septiků a žump
07 03 04 Jiná organická rozpouštědla
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a
mazací oleje
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo
obaly těmito látkami znečištěné
15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
16 01 07 Olejové filtry
17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní lepenka,
odp.bit.emulze)
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady obsahující
nebezpečné látky

Kategorie
Předpokládané
odpadu
využití/zneškodnění
O
Odvoz na ČOV
N
Odstranění oprávněnou firmou
N
Skládkování
na
skládce
nebezpečných odpadů
N
Recyklace
N
N

N
N
N

N

Skládkování
na
nebezpečných odpadů
Spálení

skládce

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. Při realizaci
Libeňské spojky bude nakládáno s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech.
V rámci dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) bude zpracován projekt odpadového
hospodářství. Odpady je třeba v okamžiku jejich vzniku třídit. 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. Během výstavby a
provozu komunikace je potřeba vést evidenci množství produkovaných odpadů a způsobu
nakládání s nimi. Odpady budou přednostně využívány. 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 (vyhledávací studie) není možné objektivně stanovit
množství odpadů, které budou v průběhu výstavby Libeňské spojky vznikat. Projekt nakládání
s odpady z výstavby, který bude podrobně specifikovat druhy a množství odpadů, bude
součástí dokumentace pro územní řízení. Bude vycházet z upřesněné materiálové bilance a
zohledňovat místní podmínky a požadavky. V současné době lze odhadnout následující
množství demoličního materiálu:
•
•
•
•

demolice
chodníky
tramvajový pás
vozovky

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

Provoz
Hlavními činnostmi, při kterých budou vznikat odpady při provozu Libeňské spojky, budou
zahrnovat odpady, které vznikají při údržbě a úklidu komunikací, čištění lapolů, údržba zeleně
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a sekání trávy, úpravy 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 28: Přehled předpokládaných druhů odpadů v průběhu provozu komunikace

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

Číslo
08 01 11

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

Název odpadu

Kategorie
Odpadu
N
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

O
O
N

17 09 04
20 02 01
20 03 01
20 03 03
20 03 06
20 01 13

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
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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, 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.
B.III.4 Hluk a vibrace
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
stávajících komunikacích) a dokončovací práce (montáž svodidel a osvětlení komunikace,
vegetační úpravy, apod.). Hluková zátěž způsobená výstavbou má dočasný charakter.
Stanovení úrovně hladiny hluku vznikajícího v období vlastní výstavby není v této fázi
přípravy záměru možné. Bude závislá na plánu organizace výstavby (POV), který bude
zpracován v následujícím stupni projektové dokumentace. Hlučnost bude dále závislá od
výběru konkrétního dodavatele stavby, jeho strojního a automobilového parku.
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.
Provoz
Po zahájení provozu se komunikace 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.1.3.1 tohoto oznámení.
Základním podkladem pro zpracování prognózy hlukové zátěže jsou intenzity dopravy (ÚDI,
2006). Podrobné zhodnocení hlukové zátěže na nejbližší obytnou zástavbu a dotčené
obyvatelstvo včetně porovnání se stávajícím stavem a nulovou variantou ve výhledu roku
2010, 2015 a 2035 je uvedena v samostatné hlukové studii, která je součástí přílohy H.3.

46

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

B.III.4.2 Vibrace
Vibrace mohou 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.
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.
Demolice většiny požadovaných objektů mohou být s ohledem na jejich nesouvislost s další
zástavbou provedeny pomocí 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.
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
prověřit statiku potenciálně dotčených objektů a v návaznosti stanovit příslušná technická a
technicko-organizační opatření.
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B.III.5 Doplňující údaje
B.III.5.1 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 převážně středního radonového rizika (list 12-24 Praha, 1:50 000).
B.III.5.2 Zápach
Stavba Libeňské spojky nebude při provozu ani při výstavbě zdrojem význačného zápachu.
B.III.5.3 Významné terénní úpravy
Řešené území je velmi silně antropogenně pozměněnou krajinou městského typu, obsahující
obytnou zástavbu ale také plochy obchodu a služeb s hustou sítí místních komunikací.
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.
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.
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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.5.4 Soulad s územním plánem
V ÚPn je komunikace vedena striktně v prostoru Zenklovy ulice v hloubeném tunelu 2x2
jízdní pruhy. Původně se předpokládalo umístění obou tubusů vedle sebe, šířka tunelu
dosahuje minimálně 22m, čímž dochází k nutnosti provedení rozsáhlých demolic podél
Zenklovy ulice. Kromě toho by došlo k problematice umístění vybavení tunelu (SOS, zálivy,
úniky atd.). V řešení ÚPn nejsou rovněž zcela dořešena místa křižovatkových napojení a
portálových úseků Libeňské spojky. Zejména se to týká zajištění dostatečné kapacity
komunikace pro výhledové intenzity dopravy a urbanistického zakomponování do území.
Některá připojení (např. nemocnice Bulovka) nejsou možná vůbec.
Z těchto důvodů byla snaha najít řešení, které by dokázalo projít územím s co možná
nejmenšími zásahy, a přesto zajistit kapacitní propojení dopravních uzlů Vychovatelna a U
Kříže.
Trasa a řešení Libeňské spojky (SATRA, 3/2005), které je předmětem předkládaného
oznámení, v zásadě vychází z platného územního plánu, odlišuje se pouze v některých
detailech, zejména v řešení křižovatek, a je na zvážení ÚRM HMP, zda bude v těchto
případech nutná změna územního plánu.
Změna ve vedení osy oproti ÚPn nastává v prostoru křižovatky ulic Zenklovy a
Vosmíkových, kde Libeňská spojka vstupuje do parku a směřuje dále do dvorního prostoru
bloku domů mezi jmenovanými ulicemi. Podchází čelní dům a pokračuje na náměstí Na
Stráži. Vedením mimo Zenklovu ulici se zásadně redukuje zásah do zástavby, je třeba
demolice pouze dvou patrových objektů. Rovněž se snižuje nežádoucí omezení obsluhy
území během výstavby. V tomto úseku dochází k postupnému přechodu od patrového
uspořádání k uspořádání obou tubusů vedle sebe se společnou střední stěnou.
Libeňská spojka směřuje dále přes náměstí Na Stráži opět do stopy ulice Zenklovy pod mostní
konstrukci křižovatky Vychovatelna, kde je ukončena. Směr napojení z Libeňské spojky na
Proseckou radiálu (Liberecká ul.) se odpojuje a směřuje do stopy prodloužené připojovací
větve směr D8. Systém uspořádání tubusů je horizontálně vedle sebe se společnou střední
stěnou.
Odlišné řešení v křižovatce U kříže umožňuje využití území mezi ul. Proseckou,
Hejtmánkovou, prodloužením ul. Konšelské a ul. Fr. Kadlece pro smíšené území (SVO nebo i
SVM). Tato změna však nepodmiňuje situování trasy Libeňské spojky v území.
Podzemní vedení Libeňské spojky ve střední části není z hlediska ÚPn HMP zásadním
problémem, přestože v severní části využívá pro tunely jiný koridor, než předpokládal územní
plán. Oproti stávajícímu stavu lze doporučit pouze změnu ÚPn v severní části bloku
Primátorská – Ve vrchu – Zenklova (z PP na OV nebo SVM) a doplnit tak původní
prostorovou strukturu kolem parkového prostoru mezi Zenklovou, Na Dědince a
Vosmíkových. Ani tato změna přímo nesouvisí s trasováním Libeňské spojky.
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Návrh technického řešení Libeňské spojky předpokládá možnost dostavby území nad
vybudovanými tunely, proto lze zachovat i využití území v severní části mezi ul. Zenklovou a
Vosmíkových (SVO) s tím, že lze doporučit na severu při křižovatce Bulovka vytvoření
ozeleněného předprostoru nové zástavby (náměstí Na stráži) a „netlačit“ zástavbu až na hranu
křižovatky.
Problematičtější může být situování křižovatkové rampy při vyústění Budínovy ul. v ploše PP
(zatravněná plocha bez vzrostlé zeleně), kde bude zde opět záležet na stanovisku ÚRM HMP.
Ostatní úpravy v křižovatce Vychovatelna jsou většinou v plochách izolační zeleně nebo
plochách SVO či SVM a neměly by tudíž být v rozporu s podmínkami územního plánu.
Vyjádření stavebního úřadu
Podle vyjádření Magistrátu hlavního města Prahy (stavební odbor) navrhované tunelové a
povrchové vedení komunikací stavby č.8313 „Libeňské spojky“ v rámci stavby městského
okruhu v k.ú. Libeň v Praze 8 mezi MÚK „U Kříže“ a „Vychovatelna“ ve dvou variantách 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, s výjimkou připojovací rampy
z nám. Na Stráži, která je navrhována v obou variantách v rozporu s funkčním využitím dle
územního plánu (ÚPn) neboť umístění těchto komunikací v území „parky a parkově
upravené plochy“ (PP) není možné. Pokud bude rozhodnuto o pokračování přípravy stavby
dle některé z uvedených variant, znamená uvedená odchylka od ÚPn nutnost schválení jeho
změny.
Stavba je v závazné části ÚPn vymezena jako stavba veřejně prospěšná – viz příloha č.2,
řádek „18 DK 8“ citované vyhlášky.
Stanovisko Stavebního odboru MHMP k záměru stavby „Libeňská spojka“je uvedeno
v příloze H.1.
B.III.6 Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií
Výstavba
Při výstavbě Libeňské spojky 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.
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Použití nebezpečných chemických látek na stavbě bude omezeno především na výstavbu
tunelového objektu. Pro nebezpečné chemické látky a přípravky musí být zpracovány
písemně pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí. Tato pravidla
musí schválená, 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 na havarijní kartě pro
použití havarijní soupravy.
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).
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)
3) únik přepravovaných nebezpečných látek
4) požár v tunelu
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, OŽP
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).
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. Řešení požárně bezpečnostních zařízení v navrhovaných tunelech bude
součástí projektové dokumentace k územnímu / stavebnímu řízení.
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ
C. 1 Vý č e t ne j zá v a ž ně j š í c h env i r o nm ent á l ní c h c ha r a k ter i s ti k dotč e né ho
ú ze m í
C.1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného rozvoje
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 včetně charakteristické sociální struktury obyvatel.
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
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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 29: 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.
C.1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních hodnot a zdrojů
Pozemky pro výstavbu předmětné stavby Libeňské spojky se nacházejí v silně urbanizované
krajině (viz kapitola C.1.1) s velmi nízkým potenciálem pro výskyt přírodních zdrojů.
V posuzovaném území se v podstatě nenacházejí žádné přírodní zdroje. V zájmovém území se
nenacházejí výhradní ani nevýhradní ložiska nerostných surovin, chráněná ložisková území
nerostných surovin, ani prognózní ložiska. Horninové prostředí je tvořeno typickými
horninami pražského ordoviku s deluviofluviálním pokryvem, eolickými sedimenty a
navážkami.
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V zájmovém území se nenacházejí významné vodní toky ani zdroje pitné vody pro hromadné
zásobování, léčivé ani jiné přírodní zdroje.
Potenciálně dotčený zemědělský půdní fond se nachází v intravilánu města, jeho bonita je
však nízká a jako takový nemá potenciál pro intenzivní zemědělské obhospodařování.
Z hlediska druhu pozemků se jedná převážně o zahrady. Lesní porosty se na pozemcích
náležejících k PUPLF nenalézají. V reálném stavu se jedná o zbořeniště starých budov.
Kvalita území v předmětné lokalitě bude realizací stavby změněna. Avšak s ohledem na
stávající existenci a stav přírodních zdrojů v zájmovém území, silně urbanizovaný charakter a
využívání území a vzhledem k tomu, že převážná část stavby je v souladu s ÚPn, se nedá
předpokládat regenerace přírodních zdrojů do přírodního nebo přírodě blízkého stavu.
C.1.3 Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž
Posuzované území je v současné době tvořeno souvislou zástavbou městského charakteru,
historicky ustálenou během konce 19.století a v průběhu 20.století. Zastavěné plochy jsou
soustředěny v oblasti hlavních komunikací a křižovatek, v okrajových částech lze nalézt i
poměrně rozsáhlé plochy zahrad a parků, doplněné drobnými prvky městské zeleně (parčíky,
vnitrobloky). Tato zeleň plní funkci krátkodobé rekreace pro místní obyvatele a přispívá i
k biologické rozmanitosti a estetickým kvalitám území, které je přes svůj jednoznačně
městský charakter pestré z přírodovědného i estetického hlediska. Ekosystémy, které jsou
téměř výhradně tvořeny sekundárními společenstvy vznikajícími postupně v průběhu vývoje
území (především po roce 1900), jsou zčásti nestabilní, ať už pro svou druhově monotónní
skladbu, nebo vlivem tlaku městského okolí a jeho stresových faktorů (znečištění, mechanické
poškozování půdního krytu, hluk). Současná dopravní situace, kdy veškerá tranzitní doprava
musí použít ulici Zenklovu, kde koliduje s městskou hromadnou dopravou, potřebami
zásobování a individuálními potřebami obyvatel v lokalitě žijících, je komplikovaná.
Navrhované řešení proto může mít na oblast spíše zklidňující vliv a spolu s doprovodnými
investicemi, které lze předpokládat, může přispět ke zvýšení druhové diverzity, ekologické
stability i estetických kvalit této konkrétní části městského životního prostředí.
C.1.3.1 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
příslušné 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
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charakteristikám konkrétního místa. NRBk 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 l
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.
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 – Údolí Vltavy, vzhledem k šíři tohoto pásma a charakteru území nebudou
uvažovanou stavbou ekostabilizační funkce ochranného pásma ovlivněny.
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.
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Obr. 2: Schéma vedení nadregionálních a regionálních skladebných částí ÚSES v širším
okolí posuzovaného území.

Legenda:
_______
_______
_______
_______
_______

nadregionální biocentrum 2001 – 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)

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
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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).
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.
C.1.3.2 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 v místě záměru nevyskytují.
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
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
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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.
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).
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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.
Přímé ovlivnění těchto maloplošných chráněných území uvažovanou stavbou lze vyloučit.
C.1.3.3Významné 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
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
59

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

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.
Obr. 3: 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. 3). Obvod kmene stromu je aktuálně 360 cm ve výčetní výšce,
odhadované stáří 200 let. Dub je udržovaný a v dobrém zdravotním stavu a v porostu tvoří
výškovou i prostorovou dominantu. Vzhledem k poloze tohoto památného stromu lze jeho
přímé i nepřímé ovlivnění posuzovanou stavbou vyloučit.
C.1.3.4 Území přírodních parků
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
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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.
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.
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
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
61

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

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).
Obr. 4: Přírodní park Drahaň –Trója

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.1.3.5 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
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15.4.2005 nabyly účinnosti. Zveřejněním národního seznamu začala být účinná některá
ustanovení novelizovaného zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 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
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
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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
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
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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 předmětu 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 F.2.2.
C.1.3.6 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:
1. 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.
2. 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:
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1. 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.
2. 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.
Vyjádření Národní památkového ústavu je uvedeno v příloze F.2.1.
C.1.3.7 Území hustě zalidněná
Podle údajů z roku 2004 žilo v MČ Praha 8 celkem 99 356 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 30: 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.
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C.1.3.8 Území zatěžována nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží)
V okolí záměru známy žádné staré ekologické zátěže ani území zatěžovaná nad míru
únosného zatížení. V dotčeném území nejsou známy žádné extrémní poměry.
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 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.
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).
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.
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C. 2 St r uč ná c ha r a k t er i st ik a s t a v u s l ože k ži v o t ní ho pr o s t ř e dí
v do t č e ném ú ze m í , k t er é budo u pr a v dě po do bně v ý zna m n ě o v l i v něny
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 31: 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 32: 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 33: 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 34: 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
Zastoupení jednotlivých směrů větrů v dlouhodobém průměru charakterizují větrné (stabilitní)
růžice (zdroj ČHMÚ), které reprezentují větrné a stabilitní poměry v zájmovém území. Větrné
růžice jsou děleny do 5 tříd stability a 3 tříd rychlosti větru. Jsou vyjádřeny v grafickém a
tabulkovém vyjádření.
Tabulka 35:

Větrná růžice pro oblast Libně

v (m/s)
1,7
5
11

S
3,5
3,3
0,2

SV
3,6
2,3
0,1

V
3,6
4,1
0,3

JV
3,5
2,4
0,1

J
3,8
3,9
0,3

JZ
4,7
9,8
1,5

Z
4,6
8,4
1

SZ
3,7
5,8
0,5

CALM
25

Σ

7

6

8

6

8

16

14

10

25

69

součet
48,73
46,36
4,91
100

abc

Oznámení podle přílohy č.3 k zákonu č.100/2001 Sb.

Libeňská spojka – stavba č.8313

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).
Na celkovou situaci znečištění ovzduší v zájmové oblasti má nejzásadnější vliv působení
lokálních stacionárních a mobilních (resp. liniových) zdrojů. Automobilová doprava
v současné době představuje v Praze nejvýznamnější zdroj znečištění ovzduší. Na úroveň
pozadí má vliv také přenos znečišťujících látek z okolního území, případně též ze
vzdálenějších oblastí ČR nebo jiných států. Vliv mobilních zdrojů je především u NOx a
CxHy.
V posuzovaném území lze očekávat rozdílné ventilační poměry s průměrnou rychlostí větru ve
výšce 10 m nad terénem do 3-4 m/s. Největším zdrojem znečištění v oblasti Libně jsou liniové
zdroje (automobilová doprava).
Vyhodnocení celkové kvality ovzduší v zájmové lokalitě (hodnocení pozadí) je provedeno
v rozptylové studii a to na základě:
1. Údajů z existujícího systému měření koncentrací znečišťujících látek měřícími stanicemi
(jejich celkové rozmístění v Praze je na obr. č. 1), zejména:
• stanice AIM ČHMÚ č. 779 – Praha 8-Kobylisy, umístěná v areálu ČSAV cca 500 m od
hlavní komunikace, stanice pozaďová, n.m. 269 m, vrcholová poloha značně svažitého
terénu
• stanice AIM ČHMÚ č. 1519 - Praha 8 – Karlín, která charakterizuje pozadí v dopravně
zatížené části Prahy 8, stanice tzv. dopravní, umístěná v rovinném terénu na dně
provětrávaného údolí, v n.m. výšce 203 m
• stanice AIM ČHMÚ č. 446 Praha 8 – Sokolovská, umístěná ve staré zástavbě v n.m. v.
206 m
2. Modelových výpočtů kvality ovzduší, modelových polí koncentrací znečišťujících látek,
podle ATEM, převzato z informačních zdrojů IMIP Praha (informační systém o ŽP)
3. Modelových výpočtů kvality ovzduší, modelových polí ročních aritmetických průměrů
koncentrací znečišťujících látek, 2002-2010, ročenky ŽP, hl.m. Praha.
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Obr.5: Rozmístění měřících stanic v Praze
V oblasti Prahy 8 nejsou měřeny koncentrace benzenu a CO, proto bylo možné k odhadu
pozadí využít pouze modelové výpočty. Z těchto dostupných údajů vyplývá následující přehled
stávající situace imisních koncentrací v oblasti a odhad imisního zatížení lokality (viz tabulky
dále):
Tabulka 36: Odhad stávajícího imisního pozadí v zájmové oblasti
Znečišťující látka
Oxid dusičitý
Susp. částice frakce PM10
Oxid uhelnatý
Oxid siřičitý
Benzen

Vyjádřená
jako:
NO2
PM10
CO
SO2
C6H6

Roční aritmetický průměr
koncentrací (µ
µg/m3)
< 28
< 37
< 600
5
0,5 – 0,75

Roční imisní limit ( µg/m3)
(+mez tolerance pro rok 2006)
40 (+8)
40
není stanoven∗)
není stanoven
5 (+4)

∗)…stanoven je pouze limit pro osmihodinový denní klouzavý průměr 10 mg/m3

V následující tabulce jsou uvedeny imisní limity platné dle současné legislativy.
Tabulka 37:

Imisní limity pro roční průměrné koncentrace

Znečišťující látka

Oxid dusičitý
Oxid siřičitý
Oxid uhličitý
Susp. částice
Benzen
PAU jako BaP

Vyjádřená
jako
NO2
SO2
CO
PM10
C6H6
CxHx

Imisní limit ( µg/m3)
(+mez tolerance pro
r.2005)
40 (+ 10)
50
není stanoven
40
5 (+ 3,125)
0,001 (+0,005)
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Imisní limit ( µg/m3)
(+mez tolerance pro
r.2007)
40 (+ 6)
50
není stanoven
20 (+ 6)
5 (+ 1,875)
0,001 (+0,003)

Imisní limit (µ
µg/m3)
pro r.2010
40
50
není stanoven
20
5
0,001
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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.
Také v průběhu jednotlivých let jsou imisní údaje zejména pro roční koncentrace PM10 velmi
rozdílné a dochází k velkým výkyvům. 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.

C.2.2 Voda
C.2.2.1 Povrchové vody
Předmětné území se z širšího hydrografického hlediska nachází v povodí Vltavy (číslo
hydrologického pořadí 1-06-01-055), která je páteřní vodotečí celého území. 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. 470/2001 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.
Hodnocení jakosti vody v říčních profilech se provádí podle ČSN 75 72 21 “Klasifikace
jakosti povrchových vod“. Principem klasifikace je srovnání charakteristické hodnoty
ukazatelů jakosti vody se soustavou normativů, které odpovídají hodnocení z obecného
ekologického hlediska. Zařazení jakosti vody podle jednotlivého ukazatele do třídy jakosti
vody se uskutečňuje srovnáním vypočtené charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jemu
odpovídající soustavou mezních hodnot. Míra znečištění povrchové vody se určuje podle pěti
tříd jakosti vody :
I. třída – neznečištěná voda
II. třída – mírně znečištěná voda
III. třída – znečištěná voda
IV. třída – velmi znečištěná voda
V. třída – velmi silně znečištěná voda
Výsledná třída toku je určená podle nejnepříznivějšího zatřídění zjištěného u jednotlivých
vybraných ukazatelů.
Kvalita povrchové vody v Rokytce je pravidelně sledována v profilu Voctářova.
V následujícím přehledu jsou uvedeny třídy jakosti vody v Rokytce podle ukazatelů:
BSK5
Skupina A – obecné, fyzikální a chemické ukazatele
Skupina B – specifické organické látky
Skupina C – kovy a metaloidy
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Skupina D – mikrobiologické a biologické ukazatele

1

Kvalita povrchové vody v Rokytce tedy náleží do třídy 4 – velmi znečištěná voda.
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) ani 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
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.
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Tabulka 38: Přehled agresivních složek v podzemní vodě ordovických hornin
Souvrství

pH

CO2 agres. (mg/l)

SO4 (mg/l)

Přech.tvrdost (oN)

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Letenské

7,0

5,7

7,7

38

403,9

904

14,6

1,5

Libeňské břidlice

5,8

4,0

43,8

130

277,3

740

5,8

0,3

Řevnické křemence

5,9

3,1

46,9

128

606,4

694

7,6

6,5

Dobrotivské

6,4

5,5

37,2

112

623,8

1.298

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 39: Přehled agresivních složek v podzemní vodě ve fluviálních náplavech
Sedimenty

pH

CO2 agres. (mg/l)

SO4 (mg/l)

Přech.tvrdost (oN)

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Průměr

Max.agr.

Holocenní náplavy

7,1

6,5

3,7

53,0

506,7

1.394

19,3

2,6

Terasové sedimenty

7,1

6,4

3,3

21,3

270,8

466

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 40: 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.
C.2.3 Půda
Půdní pokryv je výsledkem působení exogenních činitelů a skladby horninového podloží.
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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 a 24167.
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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 41: Zařazení BPEJ v navrhované trase MO do tříd ochrany zemědělské půdy
BPEJ
22614
24167

Třída ochrany
IV
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.
O vyjmutí pozemku ze ZPF bude rozhodnuto orgánem ochrany ZPF.
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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.2.4 Horninové prostředí a přírodní zdroje
C.2.4.1 Horninové prostředí
Geologické poměry
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.
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.
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
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.
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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.
Hydrogeologické poměry
Hydrogeologické poměry jsou uvedeny v kapitole C.2.2.2 (podzemní vody).
C.2.4.2 Přírodní zdroje
V zájmovém území pro výstavbu Libeňské spojky se nenacházejí ložiska nerostných surovin
ani další přírodní zdroje.
C.2.4.3 Seizmicita
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.2.4.4 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
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půdních částic může dojít v průběhu výstavby, kdy půdní povrch bude obnažen v důsledku
zemních prací.
C.2.4.5 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 a flóra
Při posuzování možného vlivu stavby na živočišné a rostlinné druhy, které se v území
vyskytují, je třeba vzít v úvahu, 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
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
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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, pěstovaným
„zátěžovými“ trávníky 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.
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
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
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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
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)
• izolované stavby, objekty apod. obklopené souvislou vegetací
• parkové výsadby
• kulturní trávníky (několikrát v sezóně sečené trávníky)
• druhotné lesní porosty a umělé lesní výsadby listnaté
• mezofilní louky nížin až podhorského stupně
• stepní a teplomilná společenstva
• obnažené geologické profily (opuštěné lomy) a skalní výchozy
• ruderální společenstva převážně dvouletých bylin
• skládky a navážky živé (nepokryté vegetací a 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
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lokalitách však vždy bude převažovat hodnota krajinářská, estetická a rekreační nad
přírodovědnou.
C.2.7 Krajina
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.
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 42: 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.
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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
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.1.1. Vzhled
a vývoj krajiny je dokumentován ve fotografické dokumentaci, která je uvedena v příloze H.6.
C.2.8 Obyvatelstvo
Navrhovaná stavba Libeňské spojky v území Městské části Praha 8. Podle údajů z roku 2004
žilo v MČ Praha 8 celkem 99 356 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 43: Počet obyvatel v jednotlivých katastrálních územích
Městská část

Katastrální území

Praha 8

Libeň

Sčítací obvod
Nad Rokoskou
Na Stráži
Horní Libeň – Na Báni

Počet obyvatel
2858
3265
2348

Údaje o celkovém počtu obyvatel v jednotlivých domech dotčených městských částí byly
poskytnuty odborem informatiky MHMP (stav k 31.5.2006). Z hlediska celkového počtu
obyvatel dotčených stavbou byla hodnocena expozice cca 32 877 obyvatel v okolí dotčeného
území. Bližší informace jsou uvedeny v příloze H.3 (Hluková studie), v příloze H.5
(Hodnocení zdravotních rizik) a v kapitole C.1.3.6.
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.
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Zájmové území se nenalézá v Pražské památkové rezervaci, nachází se však v jejím
ochranném pásmu. V trase Libeňské spojky se nenacházejí kulturní památky.
V blízkosti plánované trasy se nacházejí následující kulturní památky:
1. Vychovatelna, nebarokní stavba v areálu nemocnice Na Bulovce
2. Bývalá císařská pec v ulici Pod Labuťkou II č.4
Další významné objekty v blízkosti plánované trasy, které nejsou prohlášeny kulturními
památkami jsou:
1. Usměrňovací stanice v ulici V Holešovičkách
2. Dům v Braunerově ulici č. 5
Bližší popis území z hlediska historického, kulturního a archeologického je uvedeno
v kapitole C.1.3.6.
V zájmovém území se nachází hmotný majetek charakteru nemovitostí. Jedná se o činžovní
domy, rodinné vilky, průmyslové, 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 Hluková zátěž
Existující hluková zátěž na síti stávajících komunikací, které zhruba kopírují navrhovanou
stavbu Libeňské spojky, je uvedena ve hlukové studii (příloha H.3). Vypočítané hodnoty
hluku ve vzdálenosti 2 m od fasád obytných domů přivrácených ke komunikacím se zadanými
intenzitami dopravy jsou uvedeny v tabulce 8 hlukové studie. Z hodnot je zřejmé, že se jedná
o místa s vysokými imisemi hluku ze silniční dopravy. Důvodem je skutečnost, že současné
dopravní trasy zde dosud hrají i roli Libeňské spojky, čemuž však neodpovídá charakter
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. Výstavba protihlukových clon v tomto typu urbanistického prostředí
není reálná, případná protihluková opatření se proto musejí omezit na výměnu oken obytných
místností za zvukoizolační.
Vážnost hlukové situace v dané oblasti dokresluje porovnání vypočítaných hodnot
s hygienickými limity. Pro hluk ze silniční dopravy v okolí silnic I. a II. třídy platí podle
Nařízení vlády č. 502/2000 limity LAeq = 60 dB pro denní dobu a LAeq = 50 dB pro noční
dobu. V případě započítání korekce na starou zátěž se jedná o limity LAeq = 70 dB pro denní
dobu a LAeq = 60 dB pro noční dobu. V tabulce je uvedena statistika překročení uvedených
limitů na fasádách obytných domů u posuzovaných úseků komunikací. Překročení limitu se
započítáním korekce na starou zátěž o 5 dB se obecně považuje za nepřijatelně vysokou imisi
hluku. Vzhledem k rozdělení dopravy mezi denní a noční dobu je překročení hlukových
limitů častější v noční době.
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Tabulka 44: Statistické zhodnocení překročení hlukových limitů na stávající komunikační síti
Denní / noční doba

Denní doba

Noční doba

Překročení hlukového limitu

Procento obytných domů

Překročení limitu LAeq = 60 dB

12,7

Překročení limitu LAeq = 70 dB

5,3

Překročení hodnoty LAeq = 75 dB

0,1

Překročení limitu LAeq = 50 dB

17,5

Překročení limitu LAeq = 60 dB

7,6

Překročení hodnoty LAeq = 65 dB

3,7

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D. 1 Cha r a k t er i st ika m o žný c h v l i v ů a o dha d j e j i c h v e li k os t i a
v ý zna m n o s t i ( z hl e di s k a pra v dě po do bno s t i , do by t r v á ní , f r ek v e nc e a
v r a t no s t i)
Charakteristika jednotlivých vlivů předmětné stavby Libeňské spojky na životní prostředí a
odhad jejich velikosti je uveden v příslušných složkových kapitolách. V následující tabulce je
uveden odhad významnosti možných vlivů stavby na jednotlivé složky životního prostředí.
Tabulka 45: Odhad významnosti možných vlivů předmětné stavby
Charakteristika vlivů
Vlivy na obyvatelstvo
Vlivy na ovzduší a klima
Vlivy na hlukové poměry
Vlivy na vodu
Vlivy na půdu
Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy
Vlivy na krajinu
Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Vysvětlivky:
1 – složka mimořádného významu
2 – složka běžného významu
3 – složka méně důležitá

Odhad stupně významnosti vlivů
1
1
1
3
3
3
3
3
2

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo
Hodnocený záměr stavby Libeňské spojky představuje vedení kapacitní dopravní komunikace
stávajícím intravilánem města s obytnou zástavbou. Z hlediska vlivů obyvatelstvo jsou proto
dominantní záležitostí 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. 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. Vyhodnocením těchto vlivů ve fázi výstavby se dokumentace oznámení
záměru nezabývá a předpokládá se, že bude předmětem dalších etap projektové přípravy po
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zpracování plánu organizace výstavby. Součástí by měl být i návrh protihlukových opatření u
exponované zástavby. Stejně tak bude v dalších etapách prověřena statika nejbližších budov
z hlediska působení vibrací a během výstavby budou prováděna seismická měření ke kontrole
dodržení limitních hodnot.
V dokumentaci oznámení záměru stavby Libeňské spojky je na základě výstupů hlukové a
rozptylové studie hodnoceno riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku a imisí hlavních
škodlivin z dopravy. Hodnocení rizika je zaměřeno na obyvatele a uživatele nejvíce
exponované zástavby situované v blízkém okolí plánované komunikace včetně koncových
mimoúrovňových křižovatek.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že doprava představuje pro obyvatele zájmové oblasti
především významné riziko nepříznivých zdravotních účinků hluku a to již v současné době.
Tento stávající stav se bude podle výhledů dopravní situace dále zhoršovat a v roce 2010 a
2015 v nulové variantě bez realizace Libeňské spojky lze na základě výstupů akustické studie
předpokládat, že téměř 30 % obyvatel bude obtěžováno hlukem a více než 15 % obyvatel
bude subjektivně rušeno nočním hlukem ve spánku. Vlivem Libeňské spojky by měl tento
stav ve srovnání s nulovou variantou mírně zlepšit poklesem počtu obyvatel vystavených
nejvyšším hladinám hluku. V kvantitativním měřítku se tento efekt projevuje snížení podílu
obyvatel zájmového území obtěžovaných a rušených hlukem v řádu desetin procenta, ve
skutečnosti však lze předpokládat, že bude významnější. V dalším výhledu do roku 2035 by
se podle odhadu akustická situace zájmového území neměla významně změnit, v průměru by
prognózovaným nárůstem dopravy mělo dojít ke zvýšení hlukové zátěže v dané oblasti
přibližně o 0,4 dB, což z hlediska zdravotních rizik hluku není prakticky postižitelné.
Stávající znečištění ovzduší škodlivinami z dopravy dosahuje v zájmovém území zhruba
střední úroveň a představuje relativně významné zdravotní riziko pro obyvatele. Na tomto
vlivu se však dominantně podílí imisní pozadí, zatímco příspěvek imisí z dopravy po
hodnocených komunikacích se na tomto riziku podílí méně než jednou desetinou. Realizací
Libeňské spojky se podle výsledků rozptylové studie tento stav významně nezmění, určitou
výjimkou jsou pouze místa bezprostředně ovlivněná odvětráním tunelů, nicméně ani zde
nedosahuje zvýšení rizika nepřijatelnou úroveň.
Vlivy na obyvatelstvo jsou popsány ve studii Hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí
z dopravy, která je nedílnou součástí tohoto oznámení (příloha H.5). Bližší informace jsou
také uvedeny v kapitole D.2 (Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci).
Z hlediska sociálních a ekonomických dopadů lze realizaci Libeňské spojky hodnotit
pozitivně a to z hlediska rozvoje předmětného území a zlepšování dopravní infrastruktury.
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. Zklidněním 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.
Z hlediska dalších vlivů na antropogenní systémy je nutné zmínit realizaci demolic některých
objektů, které však budou minimalizovány.
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D.1.2 Vlivy na klima a ovzduší
Každá liniová stavba, respektive doprava na této stavbě, je zdrojem znečišťování ovzduší.
Hlavními přímo emitovanými polutanty ovzduší při emisích z dopravy jsou oxid dusičitý,
benzen, uhlovodíky, polyaromatické uhlovodíky, oxid uhelnatý a pevné částice. Během
dopravy dochází také ke druhotným emisím, např. emisím resuspendovaných částic a
fotooxidantů. Vedle zdravotně méně významných látek jsou nejdůležitější oxid dusičitý, tuhé
látky, benzen a PAU vyjádřené jako benzo(a)pyren. Vlivy těchto látek jsou v zásadě dvojího
druhu:
Krátkodobé až střednědobé vlivy (hodiny až měsíce) se budou vyskytovat v období výstavby
Libeňské spojky. Tyto, převážně negativní vlivy, jsou velmi proměnlivé v průběhu výstavby,
přestanou působit v době dokončení stavby. Na kvalitu ovzduší v zájmové lokalitě budou mít
v průběhu výstavby vliv emise z dopravy na vlastní Libeňské spojce, tak na okolních
komunikacích. V době výstavby lze předpokládat nárůst imisní zátěže, zejména u
krátkodobých koncentrací, v důsledku stavebních prací a staveništní dopravy. Plocha
staveniště bude mít vliv na okolí jako zdroj prachu, který bude mít vzhledem k předpokládané
pádové rychlosti zvířených částic prachu dosah v nejbližším okolí staveniště. Pro obyvatele
v bezprostřední blízkosti zájmové lokality bude období výstavby znamenat určité zhoršení
stavu ovzduší, které bude dočasné a které je možné omezovat dostupnými technickými a
organizačními opatřeními na přípustnou míru.
Vlivy na ovzduší během výstavby jsou v dokumentaci popsány obecně, protože ve značné
míře budou ovlivněny konečným návrhem plánu organizace výstavby, výběrem dodavatele
stavby apod.
Dlouhodobý vliv bude způsoben převedením dopravy na Libeňskou spojku a takto
propojenou část Městského okruhu a Prosecké radiály. Podle dopravní prognózy bude tento
vliv na dopravní poměry ve stávající komunikační síti pozitivní a způsobí odlehčení dopravy
na těchto stávajících komunikacích. Vliv na ovzduší se tak pozitivně projeví v okolí
komunikací, které v současnosti nesou hlavní podíl dopravní zátěže v zájmové lokalitě,
naopak negativně se projeví v blízkosti nové komunikace, resp. pouze v prostoru
napojovacích míst nové tunelové komunikace.
Z hlediska vlivu na ovzduší je zkoumán především celkový efekt automobilového provozu na
Libeňské spojce. Pro posouzení míry znečišťování ovzduší v daném území při provozu
Libeňské spojky jsou nejvhodnější charakteristikou roční průměry koncentrací, které
zohledňují časový rozměr a vliv větrné růžice (tj. povětrnostních vlivů charakteristických pro
lokalitu). Výsledky tohoto hodnocení jsou uvedeny v rozptylové studii, která je přílohou H.4
této dokumentace.

D.1.3 Vlivy na hlukové poměry a další fyzikální a biologické charakteristiky
D.1.3.1 Vlivy na hlukové poměry
Křižovatky U Kříže a Vychovatelna na koncích projektované Libeňské spojky jsou a i
v budoucnu zůstanou dopravními uzly celoměstského významu, čemuž odpovídají současné i
výhledové dopravní zátěže. Hlukovou situaci v dané oblasti dokresluje porovnání
vypočítaných hodnot s hygienickými limity. Pro hluk ze silniční dopravy v okolí silnic I. a II.
třídy platí podle Nařízení vlády č. 148/2006 limity LAeq = 60 dB pro denní dobu a LAeq =
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50 dB pro noční dobu. V případě započítání korekce na starou zátěž se jedná o limity LAeq =
70 dB pro denní dobu a LAeq = 60 dB pro noční dobu. V níže uvedené tabulce je uvedena
statistika překročení uvedených limitů na fasádách obytných domů u posuzovaných úseků
komunikací. Překročení limitu se započítáním korekce na starou zátěž o 5 dB se obecně
považuje za nepřijatelně vysokou imisi hluku. Vzhledem k rozdělení dopravy mezi denní a
noční dobu je překročení limitů hluku častější v noční době.
Tabulka 46: Procenta obydlených domů zasažených nadlimitním hlukem
Překročení Varianta
Denní
/ limitu
noční doba hluku
2005
LAeq (dB)

2010

2015

0

1

2

1

2

12,7

15,7

15,6

15,4

15,4

15,3

Denní doba 70

5,3

5,2

4,7

4,6

4,6

4,6

75

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

50

17,5

21,1

19,4

20,8

21,0

20,9

Noční doba 60

7,6

7,6

6,8

7,4

7,4

7,4

65

3,7

3,2

2,5

2,6

2,3

2,3

60

V roce 2010 bez Libeňské spojky se imise hluku u obytných domů zhorší v rozsahu od 1 dB
do 6 dB, což je způsobeno nárůstem a jinou organizací dopravy v širokém okolí. Zvláště
v noční době budou v okolí hlavních tahů výrazně překročeny hodnoty LAeq = 60 dB.
Nulová varianta pro rok 2015 se od nulové varianty roku 2010 liší hlavně výhledovou
Vysočanskou radiálou. S provozem na této komunikaci souvisí nárůst dopravy na části
městského okruhu Pelc Tyrolka – Balabenka. Podle zadání ÚDI se tato nová situace projeví
poklesem intenzit dopravy na sever od spojnice výše uvedených komunikací řádově o
jednotky procent a naopak nárůstem dopravy v tomtéž řádu na většině komunikací
situovaných jižně. Z hlediska hluku to bude znamenat nárůst hluku v okolí zmíněné části
městského okruhu přibližně o 1 dB. Nárůst v okolí nově budované Vysočanské radiály může
být vyšší, komunikace však není vedena blízko obytné zástavby. Na ostatních komunikacích
se bude jednat o nárůst či pokles hluku v řádu desetin decibelu. Celkově zůstane hluková
zátěž obytných domů v dané oblasti přibližně na stejné úrovni, protože nárůst dopravy od
roku 2010 do roku 2015 bude kompenzován větší koncentrací dopravy na komunikace vedené
mimo obytnou zástavbu.
V závislosti na vztahu současných a projektovaných komunikací a jejich okolí dojde
v projektovaném stavu k poklesu hluku až o 4 dB, na jiných místech k nárůstu hluku až o 3
dB (viz příloha H.3). V místech nad tunely, kde dojde k výraznému poklesu povrchové
dopravy, dojde k zásadnímu poklesu hluku až o 11 dB (například v Primátorské ulici).
V tomto porovnání nejsou významné rozdíly mezi projektovanými variantami 1 a 2.
Jak je zřejmé z vypočítaných hodnot hluku, ani ve variantách s Libeňskou spojkou není reálné
důsledné dodržení limitů hluku, a to ani se započítáním korekce na starou zátěž. Podle
citovaného nařízení vlády „nárok“ na tuto korekci v projektovaném stavu zanikne, protože
dojde k podstatným změnám dopravní situace. V urbanistickém prostředí tohoto charakteru
s obytnou zástavbou v blízkosti frekventovaných komunikací však nelze navrhnout
protihluková opatření vedoucí ke snížení hluku na podlimitní hodnoty. Chránit lze pouze
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vnitřní chráněný prostor pomocí instalace zvukoizolačních oken obytných a dalších
chráněných místností. Výjimkou je pouze výjezd z horního tunelu směrem na jih do ulice
Čuprova, kde je komunikace vyvýšená nad okolní terén a oboustranná protihluková clona
výšky 3 až 4 m bude účinným protihlukovým opatřením. Předpokládáme clonu od výjezdu
z tunelu po celé délce mostu. Definitivní návrh clony je možno vypracovat v dalších fázích
projektu.
V naprosté většině bodů výpočtu v širším okolí spojky se imise hluku mezi oběma variantami
neliší nebo liší v řádu desetin decibelu, což je z praktického hlediska zanedbatelné. Pouze
v bezprostřední blízkosti odlišného vedení a zátěže komunikací dochází k místním rozdílům
v rozsahu ±2 dB.
Podle zadání ÚDI nelze jednoznačně stanovit prognózu vývoje intenzit automobilové dopravy
od roku 2015 do roku 2035. Lze pouze předpovědět pravděpodobný nárůst 7 % osobních
automobilů a 5 % těžkých vozidel. Uvedený nárůst dopravy v dané oblasti přibližně znamená
průměrné zvýšení hluku o 0,4 dB.
Vlivy na hlukové poměry jsou podrobněji popsány v hlukové studii, která je uvedena
v příloze H.3.
D.1.3.2 Vliv vibrací
Vliv vibrací není v předmětném oznámení 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.502/2000 Sb.
D.1.3.3 Ostatní
Provoz ani výstavba Libeňské spojky nebudou mít vliv na jiné fyzikální a biologické
charakteristiky území.
D.1.4 Vlivy na povrchovou a podzemní 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. Podle
předběžných výpočtů bude ze zpevněných ploch odtékat celkem:
Varianta 1

Vychovatelna
U Kříže

4 214 m3 srážkových vod ročně
4 980 m3 srážkových vod ročně

Varianta 2

Vychovatelna
U Kříže

4 324 m3 srážkových vod ročně
5 485 m3 srážkových vod ročně

V zimním období odteče cca 33% celkového odtokového objemu.
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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 dešťovou výpustí do Rokytky.
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. Z hlediska systému odvodnění komunikace a použitým stavebním a
konstrukčním materiálům ve své podstatě inertní povahy nelze předpokládat ovlivnění jakosti
podzemních vod.
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.
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.
Vzhledem k tomu, že předmětná oblast Prahy je kompletně napojena na veřejnou vodovodní
síť nedojde k ovlivnění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
D.1.5 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.
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Tabulka 47: 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

Zábor půdy je při výstavbě nové komunikace nezbytný a možnosti jeho minimalizace jsou
omezené. Z hlediska hodnocení náročnosti variant na trvalý zábor půdy jsou obě nejsou mezi
oběma variantami rozdíly. Dotčené zemědělské pozemky spadají především do IV. třídy
ochrany méně již do V. třídy ochrany ZPF.
Tabulka 48: Dočasný zábor půdy v jednotlivých třídách ochrany ZPF
Třída ochrany
I.
II.
III.
IV.
V.
celkem

Zábor (m2)
0
0
0
1863
395
2258

Zábor (%)
0
0
0
82.5
17.5
100

Vzhledem ke skutečnosti, že nároky na plochu zařízení stavenišť, skladovacích ploch a
mezideponií se z hlediska výstavby nemohou zásadně lišit, je možno konstatovat, že také
z hlediska rozsahu dočasného záboru ZPF jsou obě varianty srovnatelné. Více než 80%
dotčené zemědělské půdy patří do IV. třídy ochrany ZPF.
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 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.
Z hlediska variantního řešení křižovatek nejsou v záborech pozemků PUPLF rozdíly. Trvalý
zábor bude činit 389 m2, dočasný zábor 1288 m2.
D.1.6 Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje
Horninové prostředí, nerostné a další přírodní zdroje nebudou významně negativně ovlivněny.
D.1.6.1 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
nejsou v zájmovém území příliš zastoupeny, očekávat lze nejspíše terasové sedimenty. Povrch
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zájmového území je tvořen převážně navážkami. 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. Zbylé množství výkopového materiálu bude
přednostně nabídnuto stavebním firmám k dalšímu využití. Vlivy na změny
hydrogeologických charakteristik a vlivy na vodní zdroje jsou uvedeny v kapitole D.1.4.
D.1.6.2 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.1.7 Vlivy na flóru, faunu, ekosystémy a zvláště chráněná území
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:
•
•
•
•

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.1.7.1. 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
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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.
D.1.7.2. Vlivy na 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. 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.
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.1.7.3. 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 (viz kap. C.1.), nebudou vzhledem ke své vzdálenosti a povaze
předmětu ochrany stavbou přímo ani nepřímo dotčeny.
D.1.8 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.
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
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bude výdechový objekt provozní vzduchotechniky 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.
D.1.9 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
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.
U obou variant 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
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•
•
•
•
•
•
•
•

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

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.
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.
D. 2 Ro zs a h v l i v ů v zhl e de m k za s a že né m u ú ze m í a po pul a c i
S realizací záměru je spojen očekávaný výskyt negativních vlivů. Jedná se především o vlivy
vyplývající z intenzity automobilové dopravy a s ní související hlukovou a imisní zátěž.
Doprava je nevyhnutelně spojena s řadou rizikových faktorů, které mohou nepříznivě působit
na lidské zdraví. Mezi známé rizikové faktory patří v první řadě dopravní nehody a úrazy,
dále hluk, vibrace a řada toxických či karcinogenních chemických látek z pohonných hmot a
výfukových plynů.
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Rozsah a závažnost vlivů hluku a znečištěného ovzduší z dopravy související s posuzovaným
záměrem je hodnocen standardním způsobem metodou hodnocení zdravotních rizik (Health
Risk Assessment) v samostatné příloze H.5. 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.
Hodnocení zdravotního rizika hluku bylo na základě výstupů akustické studie provedeno u
souboru 32 877 obyvatel zájmového území okolí trasy Libeňské spojky, exponovaných hluku
z dopravy. Podle vztahů expozice a účinku, které jsou doporučeny k predikci nepříznivých
účinků dopravního hluku na obyvatele v zemích EU, je pro zájmovou oblast záměru možné
odhadovat, že v současné době je zhruba 8000 obyvatel (24,4% hodnoceného souboru)
hlukem subjektivně obtěžováno a cca 4 500 osob (13,7 %) je hlukem subjektivně rušeno ve
spánku. Tento stav se bude podle výhledů dopravní situace dále zhoršovat a počet
obtěžovaných obyvatel by měl v roce 2010 a 2015 v nulové variantě dosáhnout 28,6 %
obyvatel hodnoceného souboru, resp. 15,6 % obyvatel rušených ve spánku.
Realizací Libeňské spojky by mělo dojít vůči předpokládanému stavu v roce 2010 k mírnému
poklesu hlukové expozice a to především u obyvatel vystavených nejvyšším hladinám hluku.
V podílu obyvatel obtěžovaných a rušených hlukem se to projevuje poklesem v řádové úrovni
desetin procenta, představující cca 200 osob. Tento mírný příznivý efekt se projevuje i v roce
2015. V dalším výhledu do roku 2035 by se podle odhadu na základě prognózy dopravních
intenzit akustická situace zájmového území neměla významně změnit.
Z hlediska předpokládaných přímých zdravotních účinků hluku byl proveden teoretický
výpočet atributivního rizika kardiovaskulárních onemocnění. Vzhledem k tomu, že pro tento
výpočet dosud není v ČR stanovena referenční doporučená metoda, byl proveden variantně
několika způsoby, které však dospěly k podobnému výsledku. Počet onemocnění infarktem
myokardu, který lze teoreticky přičítat nepříznivému stresujícímu účinku hluku z dopravy se u
hodnoceného souboru exponovaných obyvatel pohybuje v jednotkách, počet onemocnění
ischemickou chorobou srdeční v desítkách případů. V nulové variantě roku 2010 se zde opět
ukazuje významné zhoršení situace proti současnému stavu roku 2005. Vlivem Libeňské
spojky dochází v obou variantách roku v roce 2010 k mírnému snížení rizika a tento příznivý
trend se projevuje i v dalším časovém výhledu.
Použité podklady nezahrnují obyvatele vzdálenější zástavby a oblastí, které by byly vlivem
redistribuce dopravy po realizaci Libeňské spojky též ovlivněny (v případě realizace
Libeňské spojky budou ovlivněny pozitivně zlepšením prostředí) a do výpočtů akustické
studie není zahrnut efekt navržené protihlukové stěny, případně dalších protihlukových
opatření. Lze proto předpokládat, že skutečný příznivý efekt realizace Libeňské spojky bude
významnější.
Hodnocení rizika imisí bylo provedeno pro rozšířený výběr hlavních škodlivin z dopravy.
Podkladem byly výstupy rozptylové studie udávající předpokládanou imisní situaci u
zástavby v blízkém okolí trasy Libeňské spojky v časovém horizontu 2010 a 2015 s dalším
výhledem roku 2035.
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Z hlediska akutních účinků znečištěného ovzduší je možné s přihlédnutím k odhadované
úrovni imisního pozadí předpokládat, že zde stejně jako v jiných frekventovaných lokalitách
Prahy mají v současné době za zhoršených rozptylových podmínek zejména výkyvy imisních
koncentrací prašného aerosolu (suspendovaných částic PM10) přechodný nepříznivý vliv na
respirační nemocnosti a úmrtnost predisponovaných skupin obyvatel a malý podíl na tomto
vlivu má i imisní příspěvek z dopravy po blízkých komunikacích.
V průměru dvojnásobné až trojnásobné zvýšení 24hodinových příspěvků PM10 v roce 2010
resp. 2015 při zhoršených rozptylových podmínkách vlivem Libeňské spojky, které v blízkém
okolí udává rozptylová studie, bude proto představovat mírné zvýšení rizika těchto
přechodných krátkodobých účinků. Ve srovnání s imisním pozadím toto zvýšení rizika není
významné a v průměru představuje krátkodobé zvýšení ukazatelů nemocnosti a úmrtnosti
řádově o desetiny procenta. Tento odhad je však zatížen významnou nejistotu výstupů
rozptylového modelu a v dalším časovém výhledu na rozdíl od ostatních složek emisí
z dopravy u této škodliviny nelze očekávat podstatný přínos emisních parametrů vozidel.
Obecně závažnější jsou chronické zdravotní účinky vyvolané dlouhodobým působením
znečištěného ovzduší. S přihlédnutím k odhadovanému vývoji imisního pozadí lze odhadovat,
že v roce 2010 a 2015 může úroveň znečištění ovzduší v dané oblasti zvyšovat respirační
nemocnosti u dětí, jakožto citlivé části populace, až o 80%. Emise z dopravy po blízkých
komunikacích v nulové variantě, tedy bez realizace Libeňské spojky, by se na tomto vlivu
podílely méně než jednou desetinou. Zprovozněním Libeňské spojky se tato situace podle
rozptylové studie v průměru u varianty 1 prakticky nezmění. K mírnému zvýšení rizika cca o
2 % by došlo v roce 2015 v případě realizace varianty 2.
Úroveň znečištění ovzduší benzenem se v dané oblasti pohybuje ještě v přijatelné úrovni,
imisní příspěvek z dopravy není ve vztahu k imisnímu pozadí významný a zvýšení tohoto
příspěvku vlivem realizace Libeňské spojky je ve všech variantách zanedbatelné.
Významnější je patrně znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem, avšak imisní vliv hodnocené
dopravy včetně příspěvku realizace Libeňské spojky je ve všech variantách zanedbatelný.
Tyto závěry platí pro průměrnou imisní expozici zástavby v okolí trasy navržené stavby.
Vyšší úroveň bude podle rozptylové studie dosahovat expozice imisím v místech v blízkém
okolí výduchů odvětrání, resp. portálů navržených tunelů. V nejvíce exponovaném místě
těsně u jižního portálu tunelu vychází v roce 2010 teoretické zvýšení rizika respirační
nemocnosti ve variantě 1 o 7 %, v nepříznivější variantě 2 o 18 %. V roce 2015 se toto riziko
snižuje na 4 %, resp. 15 % a v dalším časovém výhledu dále klesá.
Příspěvek karcinogenního rizika v důsledku imisí benzenu a benzo(a)pyrenu z hodnocené
dopravy nepřekračuje v žádné variantě únosnou úroveň 10-6.
V časovém horizontu roku 2035 by podle údajů rozptylové studie o vývoji frekvence dopravy
a emisních parametrů vozidel mělo docházet ke snižování emisního vlivu hodnocené dopravy.
Určitou výjimkou patrně budou suspendované částice PM10, u kterých lze předpokládat jen
mírné snížení imisního vlivu dopravy.
Z hlediska vlivů stavby na ovzduší a vzhledem k zasaženému rozsahu území bude realizace
Libeňské spojky mít vliv v okolí křižovatky Vychovatelna a U Křiže, kde lze dle výsledků
rozptylové studie očekávat zvýšení imisních příspěvků z navýšení dopravy . Toto navýšení se
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imisně projeví pro obě varianty 1 a 2 na území o rozsahu cca 334 400 m2 v okolí křižovatky
Vychovatelna a cca 273 800 m2 v prostoru křižovatky U Kříže. Tyto uvedené plochy
nepředstavují jen zastavěnou (obydlenou) plochu. Část uvedených ploch představují vlastní
komunikace se svým okolím a prostory křižovatek. V prostoru křižovatky Vychovatelna činí
tato plocha vlastní křižovatky a komunikací cca 69 000 m2 a v prostoru křižovatky U Kříže
36 400 m2. K nejvyšším imisním příspěvkům (rozdílům proti variantě 0) dochází právě na
těchto plochách.
V současné době i ve všech výhledových variantách budou v okolí hlavních komunikací
překročeny limity hluku. Plocha zasažená nadlimitním hlukem závisí na rozsahu
posuzovaného území. Pokud za posuzované území považujeme obě hlavní křižovatky
související s Libeňskou spojkou (U Kříže a Vychovatelna) a prostor mezi nimi, bude plocha
zasažená v denní době hlukem vyšším než LAeq = 70 dB přibližně S = 0,15 km2, plocha
zasažená v noční době hlukem vyšším než LAeq = 60 dB bude S = 0,21 km2. Tyto plochy se
mezi jednotlivými projektovanými i nulovými variantami liší pouze v řádu setin čtverečního
kilometru.
Je třeba zdůraznit, že velikost zasažených ploch není v urbanistickém prostředí smíšeného
charakteru spolehlivou mírou ovlivnění hlukem a imisemi a může složit pouze pro orientaci.
Pro porovnání mezi variantami a pro analýzu zdravotních rizik jsou cenné pouze údaje o
počtu osob zasažených hlukem různých hladin a imisními koncentracemi.
D. 3 Úda j e o m o žn ý c h v ý zn a m ný c h ne př í zni v ý c h v l i v e ch př e s a huj í c í
s t á t ní hra ni c e
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.
D. 4 O pa t ř e ní k pre v e nc i , vy l o uč e ní , s ní že ní , p o př í pa dě k o m pe nza c i
ne př í zni v ý c h v l i v ů
V předchozím textu oznámení a v jednotlivých odborných studiích byla průběžně uváděna a
zdůvodněna opatření, která považujeme za nezbytná k minimalizaci negativních dopadů
výstavby a provozu Libeňské spojky na životní prostředí. V této kapitole je uveden stručný
přehled navržených opatření.
Příprava záměru
• Zpracovat plán organizace výstavby (POV) tak, aby nedocházelo k nadměrnému
obtěžování zejména přilehlé obytné zástavby hlukem, emisemi a prašností
• Vymezit plochy pro zařízení staveniště a plochy pro deponie zemin tak, aby tyto plochy a
příjezdové trasy pokud možno co nejméně zasahovala do obydlených zón. 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
• Zpracovat Plán řízení ochrany životního prostředí při výstavbě (EMP), zejména z hlediska
ochrany před hlukem a vibracemi, ochrany ovzduší, ochrany podzemních a povrchových
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 dodavatele stavby uplatnit požadavky na vybavení technikou šetrnou
k životnímu prostředí.
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 se 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
Projednat s orgány ochrany přírody rozsah kácení a případnou realizaci náhradní výsadby
Orniční vrstvu použít ke zpětné rekultivaci ploch a svahů
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
Provést návrh protihlukových opatření v místech exponované zástavby (protihlukové
stěny, zvukoizolační okna)
Koordinovat výstavbu s dalšími stavbami, zejména s výstavnou městského okruhu

Realizace záměru
• Kontrola dodržování EMP a ochrany životního prostředí, dodržovat zásady správné praxe
vedoucí k šetrnosti vůči životnímu prostředí
•

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
V rámci žádosti o kolaudaci stavby předložit specifikaci druhů a množství odpadů
vzniklých při výstavbě (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace
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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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Při výstavbě upřednostnit použití moderní techniky s nízkými emisními parametry
Nasazovat hlučné mechanismy a provádět hlučné stavební technologie pouze v určené
denní době.
Respektovat požadavky Nařízení vlády č.502/2000 Sb. a zcela vyloučit stavební činnost
v době od 2100 do 700 hod.
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.
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
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
stanovených 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.
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
Provoz
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 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.
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D. 5 Cha r a k t er i st ika ne do s t a t k ů v e zn a l o s t e c h a ne ur č i to s t i , k t eré s e
v y s k y tl y př i s pe c ifi k a ci v li vů
Vliv stavby a provozu Libeňské spojky na životní prostředí je posuzován v úvodní fázi
projektové přípravy, kdy ještě nejsou přesně známy všechny údaje, které by dovolily přesné
vyhodnocení tohoto vlivu. Při zpracování předmětného oznámení v souladu s přílohou č.3
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.
Oznámení bylo zpracováno 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:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

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.
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
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
Rozptylová a hluková studie vychází ze zadaných intenzit dopravy, které jsou v případě
výhledových horizontů predikovány. Uvedené studie jsou tedy zatíženy stejnou
případnou neurčitostí, s jakou byly provedeny odhady intenzity dopravy v jednotlivých
letech
Nejistota výstupů hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota je dána jak validitou
vstupních dat, zejména pro vzdálenější časový horizont, tak i vlastním matematickým
modelem. Vyšší nejistotou je zatíženo modelování krátkodobých maximálních
koncentrací, teoreticky dosahovaných za nejnepříznivějších rozptylových podmínek.
Obecně je vysoká nejistota modelování imisních koncentrací suspendovaných částic,
neboť současné imisní rozptylové modely nezohledňují všechny emisní faktory, podílející
se na výsledných imisích.
Ve vzdálenějších časových horizontech (2010, 2015) se počítá s technicky shodnými typy
automobilů, jaké jsou provozovány nyní
Údaje, které jsou zatíženy určitou mírou nejistot, jsou také údaje sloužící k odhadu
emisních faktorů pro motorová vozidla spočívající v odhadu skutečné rychlosti vozidel a
v odhadu jejich odpovídající emisní úrovně.
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V případě hodnocení zdravotních rizik hluku a imisí hlavních škodlivin z dopravy vyplývají
nejistoty jak z výchozích dat, na základě kterých byla hodnocena expozice, tak z použití
některých referenčních hodnot a postupů, které vycházejí ze současného, ještě stále ne
úplného poznání chování různých látek v životním prostředí a jejich působení na zdraví
člověka.
•

•

•

•
•
•

Podklady k hodnocení rizika hluku nezahrnují obyvatele vzdálenější zástavby a oblastí,
které by byly vlivem redistribuce dopravy po realizaci Libeňské spojky též ovlivněny a
do výpočtů akustické studie není zahrnut efekt navržené protihlukové stěny, případně
dalších protihlukových opatření. Lze proto předpokládat, že skutečný příznivý efekt
realizace Libeňské spojky bude významnější.
Obdobně je i hodnocení rizika imisí z dopravy vzhledem k použitým podkladům
zaměřeno na nejvíce exponované obyvatele nejbližší zástavby. Ve vztahu k průměrně
exponované populaci celého dotčeného území je tedy nadhodnocené. Pochopitelně zde
není zohledněn ani vliv pozitivní, vyvolaný poklesem dopravy na vzdálenějších
komunikacích, jejichž dopravní zatížení vlivem přerozdělení dopravy po zprovoznění
Libeňské spojky poklesne.
Nejistoty při aplikaci vztahů mezi expozicí a účinkem hluku a imisí škodlivin v vzduší
získaných ze zahraničních epidemiologických studií. Přenesení těchto vztahů z jiného
prostředí s jinou skladbou znečištěného ovzduší, jinými klimatickými podmínkami a
odlišnou populací může vést ke zkreslení výsledků.
Nejistoty spojené s odvozením jednotek karcinogenního rizika WHO pro benzen a
benzo(a)pyren v ovzduší. Zejména míra karcinogenního rizika benzenu je současným
postupem pravděpodobně nadhodnocena a skutečné riziko je nižší.
Vzhledem k výše zmíněným nejistotám vstupních podkladů i vlastních vztahů expozice a
účinku je nevyhnutelnou skutečností, že při kvantitativní charakterizaci rizik hluku i imisí
nemůže jít o přesný exaktní výpočet, nýbrž spíše o kvalifikovaný odhad.
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.

V rámci zpracování oznámení však nebyly zjištěny takové nedostatky ve znalostech, které by
bránily formulování konečného závěru. I přes výše uvedené nedostatky ve znalostech a
neurčitostí, které se při zpracování dokumentace vyskytly, je úroveň údajů a z nich
plynoucích závěrů a doporučení dostačující k naplnění příslušných ustanovení zákona č.
100/2001 Sb.
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ
Porovnání variant řešení záměru z hlediska relevantních složek životního prostředí je uvedeno
v jednotlivých složkových kapitolách tohoto oznámení, v hlukové studii, v rozptylové studii a
v hodnocení vlivů na veřejné zdraví.
Z vypočítaných hodnot hluku v chráněném venkovním prostoru obytných domů a počtů
zasažených osob hlukem různých hladin je zřejmé, že nejméně příznivou variantou je varianta
nulová (bez výstavby Libeňské spojky). Mezi oběma aktivními variantami významný rozdíl
v hlukové zátěži není, nebo se liší v řádu desetin decibelu, což je z praktického hlediska
zanedbatelné. Pouze v bezprostřední blízkosti odlišného vedení a zátěže komunikací dochází
k místním rozdílům v rozsahu ±2 dB.
Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že v těsné blízkosti výduchu stoupajícího tunelu
v prostoru křižovatky Vychovatelna a v blízkém okolí jižního portálu a prostoru křižovatky U
Kříže jsou příspěvky od varianty 2 větší než od varianty 1. Pro větší vzdálenosti od Libeňské
spojky jsou hodnoty imisí od obou variant shodné. Nejmenší negativní vlivy na ovzduší
vykazuje varianta nulová, což je dáno přeskupením dopravy na jiné městské komunikace
s výraznou ztrátou funkčnosti městského dopravního systému jako celku.
Vlivy záměru na veřejné zdraví vyplývají z hlukové zátěže a imisního zatížení oblasti. Ze
srovnání obou variant řešení koncových křižovatek u rizika hluku vychází v roce 2010
příznivěji varianta 1, v roce 2015 se rozdíl mezi oběma variantami ztrácí a jako nepatrně
příznivější vychází varianta 2. Tento rozdíl je však nepatrný a nepřesahuje nejistotu
hodnocení. Mezi oběma variantami tedy při dlouhodobém výhledu není z hlediska rizika
hluku prokazatelný rozdíl. Efekt Libeňské spojky by měl tento stav ve srovnání s nulovou
variantou zlepšit snížením počtu obyvatel vystavených nejvyšším hladinám hluku.
U imisí škodlivin z dopravy v ovzduší dojde po zprovoznění Libeňské spojky na rozdíl od
hluku k mírnému zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele a uživatele zástavby v blízkém
okolí. Toto zvýšení rizika v průměrných hodnotách v roce 2010 není významné a to ani při
zohlednění odhadovaného imisního pozadí. Důležité je však upozornit, že realizací Libeňské
spojky dojde ke snížení zátěží v oblasti jiných městských komunikací (např. ulice
Vysočanská, V Holešovičkách, Povltavská, Kbelská, Primátorská, Zenklova), které
v současnosti ani v budoucnosti nejsou navrženy pro přenos dopravy určené Libeňské spojce.
Ze srovnání obou hodnocených variant řešení křižovatek vychází z hlediska bezprostředního
ovlivnění nejbližší zástavby jako výhodnější varianta 1. V roce 2015 se předpokládá pokles
absolutních hodnot imisních koncentrací vlivem příznivějších emisních parametrů vozidel. Ze
srovnání obou variant řešení křižovatek opět vychází v průměrných i maximálních hodnotách
imisního příspěvku v blízkém okolí příznivěji varianta 1.
Při kvantitativním hodnocení rizika ukazatelem ovlivnění respirační nemocnosti u citlivé části
populace vychází rozdíl mezi nulovou variantou a variantou 1 jako téměř nepostřehnutelný.
Zvýšení rizika u varianty 2 dosahuje v průměru cca 1 % ovlivnění prevalence respirační
nemocnosti. Významnějších hodnot dosahuje toto zvýšení rizika pouze v místech
bezprostředně ovlivněných odvětráním tunelů. Konkrétně v nejvíce exponovaném místě těsně
u jižního portálu tunelu vychází v roce 2010 teoretické zvýšení rizika respirační nemocnosti
ve variantě 1 o 7 %, ve variantě 2 o 18 % a tento rozdíl přetrvává i v roce 2015. Z hlediska
karcinogenního rizika nejsou rozdíly v imisním příspěvku benzenu a benzo(a)pyrenu mezi
hodnocenými variantami významné. Ze srovnání obou variant řešení koncových křižovatek
tedy u rizika imisí škodlivin z dopravy vychází v roce 2010 i v roce 2015 jako mírně
výhodnější varianta 1.
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V konečném závěru lze tedy na základě posouzení zdravotních rizik hluku a imisí z dopravy
lze označit variantu 1 jako nevýhodnější.
Z hlediska vlivů na vodu nejsou v podstatě mezi oběma variantami rozdíly. Nepatrně vyšší
objem srážkových vod bude odtékat v případě realizace varianty 2. Srážkové vody
z komunikací budou svedeny do dešťové kanalizace. Zhruba o objem odtékajících srážkových
vod z povrchu komunikace se sníží infiltrace srážkových vod do horninového prostředí.
V zájmovém území se nenacházejí vodní zdroje pro hromadné zásobování pitnou vodou.
Z hlediska vlivů na půdu (ZPF, PUPLF) nejsou mezi oběma variantami rozdíly. Nejmenší
negativní vlivy vykazuje varianta nulová.
Vliv stavby Libeňské spojky v kterékoliv variantě na horninové prostředí bude zanedbatelný.
V zájmovém území se nenacházejí zdroje nerostných surovin ani jiné přírodní zdroje.
Z celkového hodnocení variantních řešení na faunu, flóru a ekosystémy vyplývá, že obě
aktivní variantní řešení nevykazují negativní vlivy na faunu a floru.
Předmětné území stavby Libeňské spojky má silně urbanizovaný charakter s poměrně hustou
zástavbou určenou pro bydlení, pro průmyslové, skladové a obchodní využití včetně sítě
existujících místních komunikací. Vlivy stavby na krajinu proto nebudou významné.
Obecně lze konstatovat, že z hlediska odhadu rozsahu demolic nebo potenciálního ovlivnění
stávající zástavby jsou obě varianty zhruba srovnatelné. Stavba nebude mít významný vliv na
kulturní a architektonické památky.
Z celkového orientačního hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v hodnoceném okolí
Libeňské spojky vyplývá, že v porovnání se současným a výhledovým stavem bez Libeňské
spojky se předmětný záměr jeví jako přijatelný. Z hlediska celoměstského významu je však
v podstatě nepřijatelná možnost realizace nadřazené komunikační sítě Prahy (Městský okruh,
Silniční okruh, radiály) s využitím pouze nulové varianty Libeňské spojky. Zátěže, které se
projevují u Libeňské spojky s minimálními vlivy, mohou představovat možné významnější
vlivy v jiných rozsáhlejších částech města.
Porovnáním obou aktivních variant lze konstatovat, že z dopravního a technického hlediska je
nejvýhodnější varianta 1. V porovnání s variantami 1 a 2 je nulová varianta dopravně výrazně
nejhorším řešením.
Z ekonomického a stavebního hlediska si jsou obě aktivní varianty zhruba rovny.
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Doplňující údaje jsou uvedeny v samostatných přílohách.
F. 1 M a po v á a j i ná do k um e nt a c e t ýk aj í cí s e úda j ů v o zn á m e ní
F.1.1 Situace širších vztahů

1:5000

F.1.2 Podrobná situace

1:1000

F.1.3 Situace křižovatky Vychovatelna varianta 1

1:1000

F.1.4 Situace křižovatky Vychovatelna varianta 2

1:1000

F.1.5 Situace křižovatky U kříže varianta 1

1:1000

F.1.6 Situace křižovatky U kříže varianta 2

1:1000

F.1.7 Charakteristický příčný řez 1-1

1:100

F.1.8 Charakteristický příčný řez 2-2

1:100

F.1.9 Charakteristický příčný řez 3-3

1:100

F.1.10 Charakteristický příčný řez 4-4

1:100

F. 2 Da l š í po ds t a t né i nf o r m ace o zna m o v a t e l e
F.2.1 Vyjádření Národního památkového ústavu
F.2.2 Vyjádření příslušného orgánu ochrany přírody z hlediska vlivu záměru na soustavu
Natura 2000
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU
Stavba č.8313 Libeňská spojka je novostavbou místní komunikace obousměrně směrově
rozdělenou, která je vedena v patrovém 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 (60) km/h. Význam Libeňské spojky spočívá
v propojení Městského okruhu a Prosecké radiály.
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 1,2 km v obou variantách. Délka
tunelového úseku činí 864,4 m ve směru k Městskému okruhu (Vychovatelna – U Kříže) a
844,10 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.
Stavba Libeňské spojky je navržena ve dvou variantách. Variantně jsou řešeny pouze
křižovatky Vychovatelna a U Kříže. Směrové vedení tunelu je v obou případech identické.
Stavba má být výhledově ukončena v roce 2015, cílovým rokem pro uvedení celého radiálně
okružního systému do provozu je rok 2035.
Z hlediska potenciálně ovlivněných složek životního prostředí budou nejvýznamnějšími emise
do ovzduší a hluková zátěž, které budou mít vliv na obyvatelstvo v přilehlé zástavbě.
Významnost těchto negativních vlivů vzhledem k obyvatelstvu je dána především intenzitou
provozu na komunikaci a vzdáleností obytné zástavby od komunikace.
Pro posouzení vlivů provozu stavby Libeňské spojky na ovzduší byla provedena rozptylová
studie. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že:
•
•
•

navrhovaná Libeňská spojka částečně přispěje ke zvýšení znečišťování ovzduší v dotčené
oblasti, zároveň však dojde ke zlepšení imisní situace na stávajících komunikacích
Libeňská spojka bude mít na okolí i pozitivní vliv, neboť nahradí stávající nepříznivé
dopravní řešení v lokalitě, doprava v současné době v zájmové lokalitě již existuje a
přispívá k imisní situaci, realizací záměru stavby dojde k jejímu zásadnímu přerozdělení,
provoz na Libeňské spojce nebude pro své okolí v žádné z předkládaných variant příčinou
překračování závazných imisních limitů u sledovaných znečišťujících látek, tj. u NO2,
PM10, benzenu a benzo(a)pyrenu.
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Nově budované komunikace vždy 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 obě projektované varianty jsou
z hlediska zátěže širšího okolí hlukem výhodnější, než varianta současného vedení
komunikací. Výpočty neprokázaly významné rozdíly mezi variantou 1 a variantou 2.
Pro posouzení vlivů provozu stavby Libeňské spojky na veřejné zdraví byla provedena
analýza zdravotních rizik. Z této studie vyplývá, že:
•

Doprava představuje pro obyvatele okolí plánované trasy Libeňské spojky zdroj
významného rizika hluku již v současné době. Tento stávající stav se bude podle výhledů
dopravní situace dále zhoršovat a v roce 2010 a 2015 v nulové variantě bez realizace
Libeňské spojky lze na základě údajů akustické studie předpokládat, že téměř 30 %
obyvatel bude obtěžováno hlukem a více než 15 % obyvatel bude subjektivně rušeno
nočním hlukem ve spánku.

•

Efekt Libeňské spojky by měl tento stav ve srovnání s nulovou variantou mírně zlepšit
snížením počtu obyvatel vystavených nejvyšším hladinám hluku. V kvantitativním
měřítku se tento efekt projevuje snížení podílu obyvatel zájmového území obtěžovaných a
rušených hlukem v řádu desetin procenta, ve skutečnosti však lze předpokládat, že bude
významnější. Z porovnání variant vychází v roce 2010 jako mírně výhodnější varianta 1,
v roce 2015 se tento rozdíl ztrácí. V dalším výhledu do roku 2035 by se akustická situace
zájmového území neměla významně změnit.

•

Stávající znečištění ovzduší škodlivinami z dopravy dosahuje v zájmovém území zhruba
střední úroveň a představuje relativně významné zdravotní riziko pro obyvatele. Hrubým
odhadem lze předpokládat, že v letech 2010 a 2015 zde může znečištění ovzduší zvyšovat
respirační nemocnost u citlivé části populace až o 80%, přičemž emise z dopravy se i bez
realizace Libeňské spojky budou na tomto riziku podílet méně než jednou desetinou.

•

Vlivem Libeňské spojky se podle výsledků rozptylové studie tento stav významně
nezmění, určitou výjimkou jsou pouze místa bezprostředně ovlivněná odvětráním tunelů,
nicméně ani zde nedosahuje zvýšení rizika nepřijatelnou úroveň.

•

Z porovnání obou hodnocených variant v časovém horizontu 2010 i 2015 vychází
z hlediska zdravotních rizik imisí mírně příznivější varianta 1.

•

V časovém horizontu roku 2035 by podle údajů rozptylové studie o vývoji frekvence
dopravy a emisních parametrů vozidel mělo docházet ke snižování emisního vlivu
hodnocené dopravy. Určitou výjimkou patrně budou suspendované částice PM10, u
kterých lze předpokládat jen mírné snížení imisního vlivu dopravy.

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
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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.
Z celkového orientačního hodnocení vlivů záměru na životní prostředí v hodnoceném okolí
Libeňské spojky vyplývá, že v porovnání se současným a výhledovým stavem bez Libeňské
spojky se předmětný záměr jeví jako přijatelný. Z hlediska celoměstského významu je však
v podstatě nepřijatelná možnost realizace nadřazené komunikační sítě Prahy (Městský okruh,
Silniční okruh, radiály) s využitím pouze nulové varianty Libeňské spojky. Zátěže, které se
projevují u Libeňské spojky s minimálními vlivy, mohou představovat možné významnější
vlivy v jiných rozsáhlejších částech města.
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