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ZÁVÌR ZJIŠ•OV ACíHO ØíZENí
podle § 7 zákona è. 100/2001Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí
a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù na životní
prostøedí),v platném znìní (dále jen zákon)
Zámìr: Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1
Dejvice (mimo) - Petøiny,provozníúsek V.A2Petøiny(mimo)- Motol
Zaøazení zámìru dle zákona: Bod 9.3, kategorie II, pøílohaÈ. 1
Tramvajové, podzemní nebo speciální dráhy vèetnì lanovek

Oznamovatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.
Sokolovská 217/42
190 23 Praha 9
IÈ: 00005886
Umístìní:

kraj:
obec:
mìstská èást:
katastrální území:

hlavní mìsto Praha
hlavní mìsto Praha
Praha 6, Praha 5
Dejvice, Vokovice, Veleslavín, Bøevnov, Motal

Charakter a kapacita zámìru:
Pøedmìtem posuzovaného zámìru je výstavba
prodloužení trasy metra A ze stanice Dejvická pøes stanice Èervený Vrch, Veleslavín,
Petøiny do stanice Motol.
Provozní délka úseku metra V.A1 èiní 4,53 km, provozní délka úseku V.A2 èiní 1,5
km. Vìtšina stanic a tra•ové úseky budou realizovány ražením.
Stanice Èervený vrch je umístìna v sídlišti Èervený vrch mezi køižovatky ulic
Evropská s Arabskou a Evropská s Horomìøickou a Liberijskou, pøièemž pod
Evropskou ulicí probíhá její podélná osa. Stanice je øešena jako ražená, jednolodní.
TK støedu stanice je v hloubce 28,2 m pod Evropskou ulicí. Vlastní stanice má 3
výškové úrovnì.
U stanice má být zøízen malý autobusový terminál pro autobusy pøijíždìjící po ul.
Horomìøické (5 linek).
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Stanice Veleslavín je jednovestibulová,
umístìná pod Evropskou ul. s výstupy
v køižovatce s ul. Vokovická a Veleslavínská. V daném prostoru dojde k pøestupu
mezi všemi druhy mìstské hromadné dopravy - tramvaj po Evropské do Vokovic,
ukonèení autobusù dnes konèících na Vítìzném námìstí a vlaky rychlodráhy Kladno
- Praha. V blízkosti stanice má být realizován autobusový terminál pro mìstské i
pøímìstské linky pøijíždìjící ze smìrù od Chomutova, Slaného, Mostu, Kladna a 3
linky MHD (dnes konèící na Vítìzném námìstí).
Stanice Petøiny je situována mezi køižovatky ul. Na Petøinách s Brunclíkovou a ulic
Brunclíkova a Ankarská, pøièemž její podélná osa probíhá pod ul. Brunclíkovou.
Stanice je øešena jako ražená, jednolodní s ostrovním nástupištìm a navazuje na
povrchovou dopravu MHD a stávající zástavbu v okolí stanice. TK støedu stanice je
v hloubce cca 37,75 pod Brunclíkovou ul.
Stanice Motol je umístìna ve svahu severnì od nemocnice Motol. Výškové pomìry
svahu a trasy umožòují koncipovat stanici jako hloubenou, stanice bude pøirozenì
osvìtlena a vìtrána. Západní vestibul stanice a podchod vyús•uje pøed budovu
øeditelství nemocnice, východní výstup vyús•uje u budovy parkingu, je chápán jako
nouzový, ve výhledu (nová výstavba nemocnice) mùže sloužit k plnohodnotnému
vstupu do areálu nemocnice.
Prùbìh zjiš•ovacího øízení: Pøi zjiš•ovacím øízení se zjiš•uje, zda a v jakém rozsahu
mùže zámìr vážnì ovlivnit životní prostøedí a veøejné zdraví. Používají se pøitom
kritéria, která jsou stanovena v pøíloze è. 2 k zákonu a která charakterizují na jedné
stranì vlastní zámìr a pøíslušné zájmové území, na druhé stranì z toho vyplývající
významné potenciální vlivy na veøejné zdraví a životní prostøedí. Pøi urèování,
zda zámìr má významné vlivy, dále pøíslušný úøad pøihlíží k obdrženým vyjádøením
veøejnosti, dotèených správních úøadù a dotèených územních samosprávných celkù.
Oznámení zámìru (listopad 2007) dle zákona zpracovala Ing. Kateøina Hladká, Ph.D.
(SUDOP Praha a.s.), držitelka autorizace dle zákona s kolektivem spolupracovníkù.
Ze závìru pøedloženého oznámení vyplývá, že po uvedení zámìru do provozu lze
oèekávat snížení imisní zátìže podél komunikací vlivem poklesu individuální a
zejména veøejné dopravy.
V prùbìhu výstavby je nutné oèekávat nárùst imisních koncentrací PM1o , a proto je
nutné v prùbìhu stavebních prací realizovat opatøení ke snížení prašnosti.
Vlastní výstavba zámìru bude mít nepøíznivé dùsledky z hlediska navýšení hlukové
zátìže, pøi další projektové pøípravì stavby musí být navržena protihluková opatøení
zajiš•ující dodržení legislativních požadavkù.

Zámìr je v kolizi s prvky ÚSES (Územní systém ekologické stability) lokální a
regionální úrovnì a zasahuje do lesních pozemkù.
Zámìr nemùže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptaèí oblasti
(viz vyjádøení COP MHMP SZn. S-MHMP-313224/2007/1/00PNI
ze dne 6. 8. 2007).
Realizace stavby si vyžádá odstranìní
keøù.

4 419 ks stromù a 31 112 m2 porostù stromù a

V lokalitì zámìru nebyl zjištìn žádný zvláštní chránìný druh rostlin, bylo zjištìno 10
zvláštì chránìných druhù živoèichù.
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-3 Prodloužení trasy metra A je rozsáhlou podzemní liniovou stavbou, která tvoøí
významnou pøekážku v proudìní podzemních vod. Toto ovlivnìní bude podstatnì
eliminováno využitím kontinuální technologie ražby (rakouská metoda TBM).
Negativní ovlivnìní kvality podzemních a povrchových vod není v období provozu
pøedpokládáno.

Navrženýzámìr prochází poddolovaným územím Vokovice. V pøedmìtném území je
doporuèen další historický výzkum, který by vylouèil kolizi tunelu se starým báòským
dílem.
Pøi výstavbì ražených objektù je nutno vždy pøedpokládat poklesy, a proto je nutné
pøi další projektové pøípravì sledovat zástavbu v zónì ohrožení a stanovit podmínky,
èasový prùbìh a vyhodnocení mìøièských prací na sledovaných objektech a závìry
z tohoto sledování zapracovat do projektové dokumentace zámìru.

Zpracovatelka oznámení oznaèila vlivy navrhovaného zámìru za únosné a pøijatelné
K pøedloženému oznámení se v prùbìhu zjiš•ovacího øízení vyjádøily následující
subjekty:
. hlavní mìsto Praha
(vyjádøeníè.j. MHMP 18245/2008 ze dne 9. 1. 2008)
. mìstská èást Praha 6
(vyjádøenízn. MCP6 081994/2007 ze dne 4. 12. 2007)
. Hygienická stanice hlavního mìsta Prahy
(vyjádøeníè.j. ÚPL/1108/5820/80502/07 ze dne 14. 11.2007)
. Èeská inspekce životního prostøedí- Oblastní inspektorát Praha
(vyjádøeníè.j. 41/ØI/0730161.001/07/PMM ze dne 11.12.2007)
. odbor dopravy Magistrátu hlavního mìsta
(vyjádøeníè.j. MHMP-483010/2007 ze dne 15. 11. 2007)
. odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu Magistrátu hlavního mìsta
Prahy
(vyjádøení MHMP 486913/2007 ze dne 26. 11. 2007)
. odbor ochrany prostøedíMagistrátu hlavního mìsta Prahy
(vyjádøení SZn. S-MHMP-460936/2007/1/00PNI ze dne 19.12.2007)
. Obvodní báòský úøadv Kladnì
(vyjádøeníSZn. S-MHMP-460936/2007/1/00PNI ze dne 19. 12.2007)
. Ateliér pro životní prostøedí,o.s.
(vyjádøeníze dne 19.12.2007)
. pan Josef Jùza ze dne18. 11.2007.
Jednotlivá vyjádøení obsahují následující skuteènosti:
Hlavní mìsto Praha (dále jen HMP) úvodem sdìluje, že má pøipomínky z hlediska
mìstské zelenì. Navrhovaná dopravní infrastruktura metra a stavební jámy jsou
pøíèinouodstranìní celé øadyvzrostlých stromù v mìstské zástavbì, které bezesporu
mají vysokou dendrologickou hodnotu a jsou i významnými urbanistickými prvky ve
mìstì a jejich likvidace zpùsobí nenahraditelnou ztrátu. Jedná se pøedevším o
døeviny na staveništích E1, CV3, CV4, E2, VE a KU1. HMP doporuèuje provìøit
nezbytnost tìchto zásahù a omezit je na ménì hodnotnou vegetaci.
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Z hlediska ochrany pøírody a krajiny je prodloužení trasy metra A metra ze stanice
Dejvická do plánované stanice Motol podmínìno projednáním a schválením
pøíslušné zmìny ÚPn HMP Z 1344/00, a dále též kladnými stanovisky orgánù
ochrany pøírody a orgánu státní správy lesù. Èást, týkající se Územního systému
ekologické stability (dále jen ÚSES) považuje HMP za nedostateènì zpracovanou a
je nutno ji doplnit, po stránce vìcné HMP doporuèuje pøehodnotit rozsah záborù pro
staveništì a provìøit vhodnost výbìru dotèených ploch.
Dále HMP uplatòuje pøipomínky z hlediska dopravního. V oznámení není
vyhodnocen vliv prodloužení trasy metra A na zatížení stávajících tramvajových tratí
v ul. Evropské a Na Petøinách. Nejsou doloženy podrobnìjší údaje o zatížení
jednotlivých úsekù prodloužené trasy metra ve špièkových hodinách.
Posuzovaný úsek trati metra v horizontu r. 2015 bude zejména v úseku Petøiny Motol pøepravovat velmi malý poèet cestujících. Je tøeba podrobnìji komentovat, co
z uvedených skuteèností vyplývá.
Ve vztahu k pøedchozím studiím došlo v pøedloženém oznámení k upøesnìní øešení
stanic a došlo ke zmìnì øešení stanice Motol (pùvodnì byla uvažována ražená).
Tuto skuteènost bude tøebadoøešitve vztahu k projednávané zmìnì ÚPn Z 1344/00.
HMP žádá, aby vznesené pøipomínky byly zaøazeny do závìrù zjiš•ovacího øízení a
chybìjící údaje byly doplnìny v další fázi projektové pøípravyzámìru.
Mìstská èást Praha 6 nepožaduje, aby zámìr byl posuzován podle zákona a
s realizací zámìru souhlasí za splnìní následujících podmínek:
Z hlediska dopravních opatøení a životního prostøedí se jedná o následující
skuteènosti:
A) Vzhledem k dosavadnímu dopravnímu zatížení lokalit a souèasnì k nutnosti
øešení dopravní situace na území hlavního mìsta
považuje MÈ Praha 6
nulovou variantu za nepøijatelnou.
B) Na parkových plochách, které budou využity pro zaøízení staveniš• bude
provedena technická i biologická rekultivace a realizovány nové sadové
úpravy. MÈ požaduje vypracovat komplexní projekt sadových úprav celého
øešeného území vèetnì sadových úprav v okolí nových stanic metra. Pa rkové
úpravy budou pøed schválením konzultovány s MÈ Praha 6 a její pøipomínky
budou plnì respektovány. Kácená zeleò bude plnì nahrazena. V maximální
možné míøe je nutné zachovat hodnotnou vzrostlou zeleò a zakomponovat ji
do nových sadových úprav. Pøi stavebních èinnostech chránit ponechané
stromy dle pøíslušných norem, a to vèetnì jejich koøenových systémù.
C) V dalším
stupni
projektové
dokumentace
upøesnit výpoèty
ohlednì
vzduchotechnických objektù a navrhnout opatøení pro ochranu nejbližších
chránìných objektù dle zákonných požadavkù.
D) Stavební èinnost provádìt pouze v denní dobì (7,00 - 21,00 hod.), pøièemž
hluèné práce provádìt v dobì 8,00 - 17,00 hodin.
E) Zásady organizace výstavby musí být zpracovány tak, aby nedocházelo
k nadmìrnému
obtìžování
pøilehlé obytné zástavby hlukem a emisemi
(stavební mechanismy nesmí zhoršovat akustickou situaci nad zákonné
limity,
hluèná stacionární
zaøízení musí být zastínìna
mobilními
protihlukovými
stìnami,
technicky
musí být eliminována
sekundární
prašnost).
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F) Pro snížení prašnosti provádìt pravidelná kropení. Zajiš•ovat øádnou údržbu
a sjízdnost všech využívaných pøístupových komunikací ke staveništím a
zajistit èištìní vozidel pøedvýjezdem ze staveništì.
G) Ve stavebním øízení pøedjednat pøepravní trasy i s ohledem na zvolené
deponie. Pøebyteènýmateriál ze stavební èinnosti ihned odvážet a likvidovat.
Pøi pøepravì sypkých materiálù využívat kontejnery nebo zaplaéhtovaná
vozidla.
H) Provedenou skrytou ornici využít pøi koneèných úpravách. Ornici skrýt
samostatnì, mimo ostatní výkopový materiál.
I) Z hlediska režimu podzemních vod v celém období výstavby provádìt
monitoring hydrogeologických pomìrù.
J) V pøípadì prùkazu zneèištìní zemin ropnými látkami nad stanovené limity
provést sanaci pozemku.
K) Na nìkterých staveništích bude docházet k pøekraèování hygienických limitù
pro hluk ze stavební èinnosti. Bude proto nutné ovìøit možnosti ochrany
vnitøních prostorù u pøilehlých obytných i administrativních objektù. MÈ
požaduje realizovat veškerá protihluková opatøení, uvedená v akustické
studii.
L) Plochy zemìdìlského pùdního fondu i lesního pùdního fondu, které budou
doèasnì vyjmuty, budou uvedeny do pùvodního stavu vèetnì technické a
biologické rekultivace a osazení døevin.
Zajistit koordinaci s dalšími významnými stavbami, které v tomto území budou
realizovány, pøedevším s výstavbou Buštìhradské dráhy a staveb Mìstského
okruhu.
Hygienická stanice HMP se zámìrem prodloužení trasy metra A souhlasí
Èeská inspekce životního prostøedí (dále ÈIŽP) z hlediska ochrany ovzduší,
ochrany vod a odpadového hospodáøství nemá zásadních pøipomínek.
Z hlediska ochrany pøírody ÈIŽP upozoròuje, že prodloužení trasy metra A pøináší
v období výstavby likvidace zelenì v nesmírném množství. Hodnota kácené zelenì
èiní cca 18 416 052 Kè. I pøesto, že v oznámení je uvedeno, že parkové plochy
budou obnoveny v pùvodním rozsahu a skladbì, jedná se o rozsáhlý zásah do
mìstské zelenì, a proto ÈIŽP požaduje návrh na kompenzaci ekologické újmy, která
v pøedloženém oznámení chybí. Dále rovnìž postrádá údaje o provedení
biologického prùzkumu lokality a upozoròuje, že pro veverku jako zvláštì chránìný
druh je nezbytné zažádat o výjimku k zásahu do jejího biotopu pøíslušný orgán
ochrany prostøedí.
Z hlediska ochrany lesa ÈIŽP upozoròuje na absenci projektu na výsadbu døevin na
jiných pozemcích jako náhradu za trvalé odnìtí pozemkù urèených k plnìní funkcí
lesa (dále jen PUPFL) v k. ú. Motol a Bøevnov.
Odbor dopravy MHMP nemá zásadních námitek, které by ovlivnily výsledky
hodnocení vlivù zámìru na životní prostøedí.
Odbor kultury, památkové péèe a cestovního ruchu MHMP uvádí, že pøedmìtný
zámìr není v rozporu s pøedmìtem ochrany v památkové zónì a upozoròuje na
provedení záchranného archeologického prùzkumu v prùbìhu veškerých zemních
prací.
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Odbor ochrany prostøedí MHMP (dále jen OOP MHMP) nemá z hlediska ochrany
zemìdìlského pùdního fondu pøipomínky.
Z hlediska lesù a lesního hospodáøství OOP MHMP upozoròuje, že navrhovaným
prodloužením trasy A metra dojde k dotèení lesních pozemkù i k dotèení pozemkù do
vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
Nejvìtší zábory lesních pozemkù budou zpùsobeny stavbou stanice Motol, která je
mìlce hloubená. Tunely, které budou smìøovat do i z této stanice, budou procházet
pod lesními pozemky. Vzhledem k tomu, že stanice je navržena jako mìlce
hloubená, existuje zde nebezpeèí, že tunely vstupující do a ze stanice mohou
negativnì ovlivnit lesní porosty nad nimi, navíc z dokumentace není zcela zøejmé
v jaké hloubce budou tunely pod lesním porostem umístìny. Je požadováno
zhodnocení rizik zpùsobených stavbami tunelù u stanice Motol umístìnými pod
lesními porosty (ovlivnìní hydrologického režimu, ve vztahu k lesnímu porostu,
hloubky tunelù pod lesními porosty atd.) Zábory lesních pozemkù je nutné v možné
míøeminimalizovat.
Požaduje se pokraèovat v procesu EIA.
Z hlediska nakládání s odpady není námitek k uvedenému
s odpady. Oznámení je zpracováno dostateènì
podrobnì
pokraèovat v hodnocení dalšími stupni procesu EIA.

zpùsobu nakládání
a nepožaduje se

Z hlediska ochrany ovzduší OOP MHMP konstatuje, že z hlediska vlivu zámìru na
ovzduší lze za problematické oznaèit zejména období vlastní realizace stavby, kdy
má dojít k pøesunu až 90 000 m3 zeminy za ètvrtletí (cca 125 nákladních vozidel
dennì). Trasa hlavní staveništní dopravy má být vedena ul. Evropskou ve smìru
k Pražskému okruhu, následnì ul. Kukulova, Bucharova a D5. V období provozu
zámìru je možné pøedpokládat ovlivnìní ovzduší pouze dopravními zdroji (napø.
zmìny linek MHD, autobusové terminály pøímìstských linek, parkovištì atd.).
V období provozu zámìru (uvažován byl provoz celé trasy Dejvická - Letištì
Ruzynì) lze dle pøedložených podkladù oèekávat témìø na všech sledovaných
úsecích komunikací (hlavní komunikaci v dotèené oblasti) více èi ménì významný
pokles individuální automobilové dopravy (výjimku tvoøí èást ul. Lipské) u hromadné
dopravy se jedná o pokles nebo zachování stávajícího stavu.
Výsledky modelových výpoètù pro období provozu zámìru jednoznaènì dokládají
pøedpoklad, že s poklesem dopravy (individuální i hromadné) dojde i ke snížení
imisní zátìže území a to u všech sledovaných zneèiš•ujících látek.
Pro vyhodnocení vlivu výstavby na ovzduší byla v rozptylové studii (dále jen RS)
vybrána etapa, která má pøedstavovat pro nejbližší okolí max. imisní zátìž Uedná se
o etapu zemních prací, odvoz výrubù a výkopù). Nejvyšší nárùst max. koncentrací
NO2 byl stanoven u obytné zástavby v blízkosti staveništì DEJ - P (až 130 ~g/m3).
Denní koncentrace PM1o (vèetnì sekundární prašnosti z dopravy) mají vzrùst nejvýše
o 17,7 ~g/m3 (staveništì E2). Závìrem je v RS doporuèováno bìhem výstavby
dodržovat opatøení ke snížení prašnosti (èasté kropení prašných ploch, mytí
automobilù, mokré èištìní vozovky apod.).
Orgán ochrany ovzduší po prostudování pøedložených podkladù konstatuje, že
hodnocení vlivu provozu zámìru na ovzduší (vèetnì vstupních údajù - tedy zmìn
v dopravì vlivem zprovoznìní metra) bylo provedeno pro situaci, kdy je dokonèena
celá prodloužená trasa A metra Dejvická - Letištì Ruzynì, nikoli nyní projednávaný
úsek Dejvická - Motol. Z tohoto dùvodu by orgán ochrany ovzduší považoval za~
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správné provést vyhodnocení dopadù na ovzduší i pro nyní projednávanou èást trasy
(Dejvická - Motol). Jedná se zejména o vliv zmìn organizace dopravy související se
zprovoznìním nyní projednávaných úsekù metra V.A 1 a V.A2 (napø. vliv provozu
v této etapì navrhovaného autobusového terminálu u stanice Veleslavín, který má
být po realizaci celé trasy metra pøesunut na stanici Dlouhá Míle). Bez tohoto
vyhodnocení
správní
orgán
nemùže
vydat
jednoznaèné
stanovisko
k projednávanému zámìru, proto považuje doplnìní uvedených údajù za nezbytné,
pøièemžnení rozhodující forma tohoto doplnìní, ale jeho obsah.
Z hlediska ochrany pøírody a krajiny OOP MHMP uvádí, že v oznámení zámìru není
vyhodnocena skuteènost, že výstavbou stanice Motol dojde k trvalému zásahu do
vymezených prvkù ÚSES (k trvalému záboru v lokálních biocentrech L2/188 a
L2/189, také v regionálního biokoridoru R3/31). Toto je dokumentováno jen jako
trvalé odnìtí pozemkù urèených k plnìní funkcí lesa a trvalý zábor ZPF (viz Lesní
pøíloha,Zemìdìlská pøíloha a viz Oznámení kap. C.I.6., O 1.4.).
Není požadováno pokraèování procesu EIA.
Z hlediska ochrany vod OOP MHMP konstatuje, že realizace zámìru je velkým
zásahem do podzemních prostor, a proto je nutno poèítat s ovlivnìním podzemních
vod, a to pøedevším po dobu výstavby. Oznámení neøeší tuto problematiku
dostateènì detailnì (vìnována pozornost pouze místùm pro zaøízení staveništì,
hloubené stanici, ukládce výkopkù). Vodoprávní úøad požaduje ovìøit a doložit vliv
dopadu stavby na režim podzemních vod v daných útvarech a souvisejících útvarech
podzemních a povrchových vod, vè. dopadu na ekosystémy vázané na využití
vodního útvaru. Ražba a odvádìní vod z prostor stavby mùže ovlivòovat nejen lesní
porosty na povrchu (a to i doèasnì), vèetnì nebezpeèí zaschnutí zelenì, ale mùže
dojít i ke "stržení" pramenù apod. Dalším problémem je odvádìní tìchto vod. Do
deš•ové kanalizace je možno je odvádìt jen v pøípadì souhlasu správce této
kanalizace. Pøi prokázání dostateèné kapacity deš•ové kanalizace je odvedení
podmínìno souhlasem správce této kanalizace a též správce vodního toku, do
kterého je kanalizace zaústìna.
Vodoprávní úøad požaduje rovnìž detailnì doøešit odvádìní prùsakové vody tunelù a
stanic v souladu s podmínkou Kanalizaèního øádu povodí ÚÈOV hl.m. Prahy. Tyto
vody jsou pro kanalizaèní systém a vlastní èistírnu odpadních vod vodami balastními,
jejichž zavádìní do systému je zakázáno. Zajištìní kvality vody je možno øešit
pøedèištìním na lapácích olejù a sedimentaèními jímkami.
Z vodohospodáøského hlediska se požaduje pokraèování v procesu EIA.
Obvodní

báòský úøadv Kladnì, pracovištì Praha nemá pøipomínek.

Obèanské sdružení Atelier pro životní prostøedí v úvodu pøipomíná, že podle
platného ÚPn je kolejové napojení letištì Ruzynì zajištìno odboèkou z
modernizované železnièní tratì a po výstavbì IV. úseku metra C má následovat
výstavba metra do jižního sektoru, kde je intenzivní návazná doprava k metru C
zajiš•ována neekologickými autobusy, které následkem kongescí nyní již èasto
mnohonásobnì pøekraèujíjízdní doby. Místo toho je na letišti urychlována pøíprava
výstavby metra A v území, které je obslouženo tøemi vìtvemi ekologicky šetrné a
dobøefungující tramvaje.
Jediným legitimním dùvodem k prodloužení metra A na západ je nabídka kratšího
intervalu vokrajovém pøestupním terminálu pro vnìjší autobusovou dopravu a
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pøedevším pro záchyt individuální automobilové dopravy (IAD) od severozápadu,
která pøi zanedbané pøípravì severní èásti Pražského okruhu zaèíná zahlcovat i
centrální èást Prahy 6. Je také tøeba zdùraznit, že metro je investiènì i provoznì
daleko nejnákladnìjší dopravní prostøedek, který má sloužit cestujícím a šetøit tak
jejich èas.
V této situaci je pøedkládáno oznámení k prodloužení trasy A ze stanice Dejvická s
rozvìtvením na severozápad na letištì Ruzynì a na jihozápad do Zlièína, a to
výstavbou úsekù V.AI a V.A2. Pøitom v kapitole 8.1.5 ani kdekoli jinde není
zdùvodnìno:
- proè by se za stanicr Veleslavín mìla trasa odklánìt jižním smìrem a
znehodnocovat trasu metra pro napojení vnìjšího pøestupníhoterminálu,
- ani proè by mìl první ètyøstanièníúsek vést na Petøinya do Motola, kde není žádná
možnost pro vybudování potøebnéhozáchytu IAD.
V kapitole 8.3 je sice odkaz na aktualizovanou dokumentaci SEA, v té však takové
zdùvodnìní rovnìž chybí. Tato dokumentace, která má zhodnotit všechny možné
vlivy celého koncepèního zámìru na vìtvené metro a pøedevším také porovnat
smysluplné koncepèní varianty, se vùbec nezabývá jižní vìtví ani zhodnocením
možných míst pro rozvìtvení. Z aktivních variant obsahuje jen drobnou projektovou
úpravu koncového úseku a nesmyslnou "variantu" s tøetí kolejovou trasou na letišti. V
dokumentaci zcela chybí i zhodnocení dlouhodobì pøechodných vlivù, aèkoli je to
zákonem pøedepsáno a právì to je dùležité u rozsáhlých investic budovaných po
úsecích. Následkem toho zde není podchycena øada významných negativních
úèinkù, možných zdravotních rizik a dopadù na životní prostøedí. Taková
dokumentace proto nemùže sloužit pro zdùvodnìní a potvrzení koncepce celého
zámìru v dalším rozhodovacím procesu ani jako podklad pro zpracování a
posouzení dílèích úsekù.
Ze samotného názvu oznámení jasnì vyplývá, že se jedná o posouzení nikoli celého
prodloužení trasy A, ale jen prvních provozních úsekù, které by nepochybnì byly
zprovoznìny døíve (možná o generaci) než ostatní èásti rozvìtveného prodloužení
trasy A. Proto všechny pøíznivé závìry, týkající se "zájmového území" trasy A, která
odpovìdná zpracovatelka pøevzalado kapitoly D. tohoto oznámení, jsou zejména ve
vztahu k území sídlištì Petøinyevidentnì lživé. Je ignorována skuteènost, že stanice
metra v okrajových èástech mìsta vytváøejí atraktivní nabídku pro vnìjší
automobilovou dopravu, která nejen zaplavuje ulice dalšími odstavenými vozidly, ale
zhoršuje také životní prostøedí v dotèené oblasti i podél pøíjezdových komunikací.
Proto výstavba prvního úseku prodloužení metra na Petøiny (resp. až do Motola) ve
skuteènosti nemùže být pro obyvatele Petøinz hlediska životního prostøedí pøínosem.
Pøínosydopravní jsou pøitomvelice sporné.
Matoucí je tvrzení v kap. 8.1.3 o umístìní stanice Èervený Vrch v tìžišti sídlištì a
sledující pásmo osídlení. Ve skuteènosti je trasa metra umístìna daleko mimo tìžištì
tohoto sídlištì. Kromì toho umístìní této stanice ignoruje potøebnou vazbu na
obratištì autobusù na Hanspaulku (event. i na Oøechovku). Spolu se sporným
umístìním stanice Veleslavín pro získání pøechodnì (a nikoli optimálnì) fungujícího
autobusového terminálu by došlo k tomu, že nejhustìji osídlené území bude mimo
standardní docházkovou vzdálenost k metru.
S prodloužením metra A až na ruzyòské letištì odpadla potøeba jeho další návaznosti
v severozápadním kvadrantu na trati Praha - Kladno kromì stanice Dejvice ještì ve
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9stanici Veleslavín, která dnes není dopravním uzlem a nejsou zde územní
pøedpoklady k jeho vytvoøení v potøebném rozsahu.
OS požaduje, aby dokumentace EIA obsahovala i variantu 2 s posunem stanic ve
smìru stanièení tak, aby:
- posunutá stanice napø. s názvem Boøislavka získala chybìjící vazby na áutobusy
smìr Hanspaulka na obratišti Boøislavka s tím, že hlavní výstup zùstane ke
køižovatce Evropská - Horomìøická a
- stanice s pøiléhavým názvem Èervený Vrch se ocitla pod západní èástí sídlištì s
výstupy u køižovatek Evropské s ulicemi Etiopskou a Alžírskou
- a vybavenou vìtví s dalšími stanicemi Liboc poblíž bývalé železnièní zastávky a
Dìdina (doèasnì koncovou) v tìsné pøestupní vazbì na zastávku Ruzynì na
stávající trati posunutou západnì od Drnovské ulice. Toto místo, které lze napojit
pøivadìèem pøímo na Pražský okruh v nové køižovatce na severním konci estakády,
má všechny pøedpoklady, aby pøevzalo funkce terminálu pro vnìjší autobusovou
dopravu a velkokapacitní záchyt IAD. Je snadno dosažitelné prodlouženou
tramvajovou tratí z Divoké Šárky a výhodné mùže být i pøivedení tramvajových tratí
z Øep a Bílé Hory. Bude vhodné poèítat také s dalším pokraèováním tramvajové
radiály do rozvojového prostoru podél jižního okraje letištì a na samotném letišti
jižnì od dráhového systému.
Jako variantu 3 OS požaduje do dokumentace doplnit øešení jen se ètyøstanièním
úsekem Boøislavka - Èervený Vrch - Liboc - Dìdina (dle varianty 2) se založením
vìtve na Petøiny až Zlièín, která by byla postupnì budována až následnì.
Tímto trasováním metra A
1) vznikne vazba na velkokapacitní záchyt od severozápadu již po výstavbì prvního
ètyøstanièního úseku (v pøípadì varianty 3)
2) zvýší se atraktivita tohoto záchytu, a tím i úèinnost pro odlehèení vnitøního místa
IAD
3) autobusový terminál se vybuduje hned v definitivní poloze bez doèasného a
provoznì nevyhovujícího øešení ve Veleslavínì
4) zlepší se pøímá obsluha sídlištì Èervený Vrch metrem i vazba autobusù na
Hanspaulku
5) opuštìním neefektivního trasování pøes Bílou Horu se zkrátí vzdálenost i na jižní
vìtvi k sídlišti Øepy
6) toto velké sídlištì bude možné obsloužit dvìma stanicemi
7) nemocnièní areál v Motole bude možné obsloužit stanicí v jeho tìžišti, která
nebude devastovat zalesnìný svah pøed severním vstupem do areálu,
8) stanice Petøiny vznikne až v dobì, kdy bude v provozu záchyt Dìdina, který
odstraní zneužívání komunikací v sídlišti Petøiny pro tuto funkci,
9) èasová úspora zkrácením vzdáleností ze stanic Letištì Ruzynì, Terminál jih,
Dlouhá Míle, Dìdina, Øepy a Zlièín zøejmì pøeváží nad ztrátami ze stanic Petøiny
a Motol, které budou na vìtvi s delším intervalem,
10)provozní úspory z kratších provozních vzdáleností pøeváží zvýšené investièní
náklady na delší vìtve.
Pokud nebude zámìr na prodloužení metra A pøehodnocen ve smyslu uvedeného
návrhu (varianta 3), bude to za situace popsané v prvním odstavci dùkazem, že
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osoby zúèastnìné na jeho pøípravì sledují cíle, které jsou zøejmì nesluèitelné s
veøejnýmizájmy cestujících a obyvatel na ochranì zdraví a životního prostøedí.
Josef Jùza v úvodu vyjádøení uvádí formální pøipomínky k textu oznámení, týkající
se neúplnosti, nepøesnosti a míry spolehlivosti informací.

Dokument na øadì míst uvádí skuteènosti nekonkrétnì a neúplnì.
Napøíkladneuvádí hloubky trati pod povrchem ani tam, kde je toho tøeba k posouzení
možných následku. Na str. 80 se zmiòuje kóta 326 m (což je v místì asi 40 m pod
terénem), ale není øeèeno; v jaké poloze k této kótì je v dané lokalitì navrhovaná
stavba.
Orientaci stìžují neúplná oznaèení objektù (napø. v èásti 8.111.4na str. 53 nebo na str.
5 pøílohy "Posouzení pøenosu hluku" jsou uvedena popisná èísla bez èásti obce a
pøípadnì i ulice, aniž by byly uvedeny alespoò v záhlaví).

V èásti 0.1.8 na str. 107 ani na dalších místech není specifikováno, které prodejny se
mají demolovat.
Na str. 87 se pøesnì vyèísluje poèet obyvatel v nejbližším okolí, aniž by ale bylo
upøesnìno, co se nejbližším okolím rozumí. Zejména u stanice Èervený Vrch (kde lze
oèekávat zlepšení prostøedí)se zdá být toto nejbližší okolí pojato široce ve srovnání s
Petøinami (na nichž lze oèekávat naopak zhoršení prostøedí), aè na Petøinách je
stanice umístìna více do soustøedìné vícepodlažní zástavby.
Na str. 80 poznámka "které byly v roce 1973 k dispozici" nasvìdèuje tomu, že je
použita práce z této doby. Geologické pomìry se za tuto dobu zajisté zásadnì
zmìnit nemohly, pøibyly však podzemní stavby. Z textu by proto mìlo být zøejmé,
jaká jeho èást pochází ze zmínìného období kolem roku 1973. Vzhledem k závìru
doporuèujícímu stejnì další výzkum to však není podstatnou závadou.
Seznam nemovitých kulturních památek na stranì 86 v èásti C.II.5. je pøekvapivì
krátký. Protože ale není vymezeno zájmové území, ke kterému se má vztahovat,
nelze neuvedení žádného objektu oznaèit jednoznaènì za chybu. Autor vyjádøení by
v tomto seznamu oèekával napøíkladNKP Bøevnovskýklášter (R.è. 11718/1-1426) èi
kapli poutní cesty Loreta - Hájek, nemovitou kulturní památku R.è. 40403/1-1428,
dále kulturní památky èíslo 40416 /1-1439, 54042/1-1440, 50374/1-2270, 51981/12289, 40545/1-1525, 40547/1-1526, 40548/1-1527, 53822/1-2049, 41202/1-1952,
47343/1-1953,41207/1-1955-8, 41301/1-2019, 40476/1-1479,11300/1-2242. V èásti
0.1.8 na str. 108 pak v dùsledku toho také není vyhodnoceno jejich možné ovlivnìní.
V úvahu pøichází napø. ovlivnìní NKP Bøevnovskýklášter pøípadnou zmìnou hladiny
a pohybu podzemních vod; studie doporuèovaná v èásti C.I.5 na str. 68 by proto
mìla zahrnout i možné vlivy na ni.
Na str. 104 se porovnávají varianty s obsluhou letištì stávající nekolejovou dopravou
a s prodloužením metra, ale chybí zde srovnání s obsluhou jinou kolejovou
dopravou.

Dále se p. Jùza vyjadøujek rozporùm, chybám a nejednoznaènostem oznámení.
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-11 V èásti 8.11.4na str. 33 použito slovo "splýtka" místo splítka, hned vedle je zmiòován
jednokolejný provoz. Není tedy jasné, pøedpokládá-Ii text v místì vedení po jedné
koleji, nebo splítkou.
Petøiny
jezdí
zNa
textu
na str.
33.v souèasnosti tøi denní tramvajové linky, nikoli jen jedna, jak. vyznívá
Není jednoznaènì uvedena kapacita odstavu na terminálu Veleslavín. V èásti 8.11.4str. 34 je uvedeno 7 kloubových a 7 sólo vozù, zatímco v èásti 8.111.2- str. 40 je
uvedeno 7 kloubových a 5sólo vozù.
Na úkor srozumitelnosti je neoddìlování vedlejších vìt èárkou na konci v nìkterých
èástech dokumentu (str. 7, 58, 63). Ve stejných èástech se vyskytují vìty, kde s
pøihlédnutím k logickému smyslu vzniká podezøení, že se omylem tvrdí nìco jiného,
než bylo zamýšleno
Zmateèný je úvod k Petøinámna str. 84, kde se zmiòují Støešovice, konèící daleko od
Petøin.
Proto ani není jasné, k èemu se vztahuje uvádìný poèet ulic a domù.
Na str. 98 se píše o "tramvajové toèce ve Veleslavínì", kde se však žádná
nenachází; v jeho blízkosti naopak tøi: Petøiny v k.ú. Bøevnov, Èervený Vrch v k.ú.
Vokovice a Divoká Šárka v k.ú. Liboc.
Na str. 114 se nìkteré podmínky opakují.

výèty prvkù ÚSES na stranách 119 (èást G) a 54 (C.I.I) si neodpovídají, ve shrnutí
jsou vybrány jen prvky ÚSES oznaèené jako nefunkèní.
Dále jsou uvedeny pøipomínky k oznámení, týkající se nenaplnìní vyhlášených cílù
stavby.
V èásti 8.1.5 - str. 12 a v èásti G - str. 118 se uvádìjí dùvody návrhu V. úseku trasy
metra A. Výèet obsahuje cíle, o kterých však vlastní text oznámení dokládá, že
navrhovanou stavbou nìkterých z nich nebude dosaženo, naopak dojde ke zhoršení.
Ve výètu cílù se konstatuje, že jedním z dùvodù stavby je podstatnì zlepšit dopravní
obslužnost severozápadního sektoru Prahy. Z dalšího obsahu ale vyplývá, že
dopravní obslužnost území bude naopak zhoršena (nové stanice kromì Petøin a
nemocnice Motol mají mít výstupy mimo nejvìtší koncentraci obyvatel, a hned v
dalším odstavci je zmínìna redukce intenzity provozu dalších druhù dopravy, které
nyní obsluhují území a které bude vìtšina uživatelù k dosažení metra nadále
potøebovat s alternativou podstatnì delší pìší docházky oproti souèasnosti. Nepoèítá
se s pøímým pøestupem na jednu z páteøních tramvajových tratí, které trasa køíží).
Pøínosem však bude pouze odlehèení neúnosnì pøetížených oblastí Vítìzného
námìstí a Hradèanské a èásteèné uvolnìní od tranzitní dopravy a zrychlení spojení
bezprostøedního okolí stanic s centrem a v nìkterých pøípadech mezi sebou.
Mezi cíli se zmiòuje vytvoøení pohodlných, krátkých a bezbariérových pøestupních
cest mezi metrem a prostøedky povrchové dopravy; další text (èást B.I.6, str. 13 -15)
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- 12 však prozrazuje, že ten bude pouze v Motole k autobusùm, zatímco další pøestupní
cesty již krátké nejsou a nìkteré jsou zcela neuspokojivé.

Na str. 12 oznámení se tvrdí, že v lokalitách všech stanic jsou navrženy pøestupní
uzly tak, aby jen minimálnì zhoršovaly místní životní prostøedí. Z podrobného textu
(0.1.4.-5. a "Lesní pøíloha") však vyplývá, že to není pravda a že u stanice Motol má
dojít znièením èásti lesa ke zhoršení zcela zásadnímu, navíc v tak citlivé lokalitì,
jakou je blízké okolí zdravotnického zaøízení.
Poté se p. Jùza vìnuje problémùm pominutým v oznámení.
Není øešen konflikt s Bøevnovskou radiálou, pøed kterou by bylo žádoucí, aby mìl
posuzovaný projekt pøednost; èást B.I.4 tento zámìr vùbec nezmiòuje, aè na nìj již
probìhlo zjiš•ovací øízení.
Poloha trati v Motole mùže zabránit vedení radiály zpùsobem ménì narušujícím
prostøedí v okolí nemocnic v Motole. Optimálním øešením konfliktu by bylo nestavìt
Bøevnovskouradiálu (není pøedmìtem tohoto øízení).
Celá èást 8.11.4oznámení je jednostrannì zamìøena na mìstské linky, není jasné, co
s ostatní veøejnoudopravou, aè ji výstavba nevyhnutelnì ovlivní.
Neøeší se pøístup ke stanici Motol z Malého Bøevnova a od Komerèního centra
Vypich.
Neøešíse dopad nového úseku metra na dopravní obsluhu oblasti Košíøa Motola,
Na str. 88 a dále se pøedpokládá spíše nepatrné snížení škodlivin (a ještì dále též
zatížení hlukem a dalšími vlivy), ale pøitom napøíklad na Petøinách není k nìmu
dùvod. Naopak pravdìpodobný
pøíliv motorových vozidel od Karlovarské by
znamenal
citelné zvýšení emisí, hluku a prachu, a pøi zachování
míry
nedisciplinovanosti a bezohlednosti mezi øidièi též zhoršení prùchodnosti chodníkù,
narušování zásobování a odvozu odpadu a devastaci zelených ploch. Pokud se
autoøi oznámení domnívají, že na Petøinách nedojde k podobnému vývoji jako u
souèasných stanic bez P+R pøi hlavních pøíjezdových komunikacích, mìli by svùj
názor doložit. Hovoøí se zde o lokalitì v jednotném èísle, ale ovlivnìna by byla øada
lokalit, každá znaènì rùzným zpùsobem.
Èást O.IV. nenavrhuje témìø žádná opatøení pro dobu provozu, aè zejména zatažení
provozu motorových vozidel do sídliš• opatøení vyžaduje.

Dále jsou uvedeny pøipomínkyk navrhované stavbì samotné.
Stanice Èervený Vrch
Ze stanice Èervený Vrch (str. 6,14) chybí výstup do sídlištì,
což povede
k paradoxnímu zhoršení dopravního spojení; ke Kamerunské se pøedpokládá jen
bezpeènostní výstup a výtahy.
Žádoucí je vybudování plnohodnotného výstupu do sídlištì.
U stanic Èervený Vrch a Petøiny mají být výstupy z podchodù bez pøístøeškù (podle
èásti C.I.4, str. 58). To se na obdobných lokalitách neosvìdèilo, protože mimo jiné
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dochází daleko èastìji k namrzání a úrazùm na schodech v zimním období oproti
krytým vstupùm do podchodù, i k zatápìní podchodù pøi intenzivnìjších deštích.
Žádoucí je opatøit výstupy pøístøešky.
Podle èásti B.II.4 - str. 34 se ve stanici Èervený Vrch plánuje ukonèit 5 linek
pøijíždìjících po Horomìøické Osou mínìny linky PID, nepíše se o 550913). Neøeší se
linky pøijíždìjící od ulic Na Pískách a Na Oøechovce do obratištì Boøislavka, které by
zde zùstaly ukonèeny v nepøijatelnì velké docházkové vzdálenosti ke stanici metra a
s oslabenou (str. 12) návaznou tramvajovou dopravou. Je tøeba uspokojivì vyøešit
návaznost tìchto autobus6 na metro v oblasti Boøislavky a Èerveného Vrchu.

Není zmínka o parkovištích pro motorová vozidla, která jinak zaplaví pøilehlásídlištì
Stanice Veleslavín
Pøedpokládaná kapacita terminálu neodpovídá intenzitì souèasného provozu, který
by mìl být do lokality pøeveden. Bylo by tøeba zvýšit poèet stání pro mezimìstské
linky v terminálu a zøídit dvì nácestné zastávky z centra a jedno do centra pøímo na
Evropské pro linky výchozí a cílové na Florenci a v Holešovicích, pøípadnì i dále
východnì mimo Prahu.

Zastávka elektrické dráhy do centra nemá mít pøímý výstup z podchodu. To by pøi
provozu na Evropské a obvyklém režimu svìtelné signalizace znamenalo citelné
nepohodlí a ohrožení.
Podchod je tøeba rozšíøitpøescelou køižovatkunebo zastávku posunout tak, aby byl z
metra pøímývýstup na obì zastávky.
Stanice Petøiny
Podle str. 7 (B.I.3) nebo str. 14 (B.I.6) má u stanice Petøiny chybìt jižní vestibul u
køižovatky ulic Brunclíkova a Ankarská, popø.Bouèkova. Jeho zøízeníje žádoucí.
Ukonèení tramvají na Petøinách u obchodního domu je žádoucí na co nejkratší dobu;
text na str. 33 v èásti 8.11.4se zmiòuje pouze o "lince", tedy pøedpokládá omezení
provozu ze tøí na jedinou linku.
Na str. 37 se tvrdí, že dojde k poklesu emisí v koneèném stavu. Odkud pocházejí
takové údaje? Na Petøinách nejsou zjevné dùvody k poklesu dopravy, zato riziko
výrazného nárùstu z novì vzniklé dopravní situace. Pravdìpodobný pøílivmotorových
vozidel od Karlovarské by znamenal citelné zvýšení emisí, hluku a prachu, a pøi
zachování míry nedisciplinovanosti a bezohlednosti mezi jejich øidièi též zhoršení
prùchodnosti chodníkù, narušování zásobování a odvozu odpadu a devastaci
zelených ploch.
Ke zvážení je pøedloženo spojení výstavby stanice Petøiny s vybudováním
navazujícího podzemního parkovištì (podobnì jako na Dejvické), ovšem za
pøedpokladu, že by mìl zájem je vybudovat nìkterý soukromý investor a že by vjezd
vozidel byl od køižovatkys Ankarskou a pìší výstup ke stanici metra.
V èásti 0.1.8 na str. 107 ani na dalších místech není specifikováno, které prodejny se
mají demolovat. V blízkosti zamýšlené stavby na Petøinách se nachází obchodní
dùm èp. 1945 Na Petøinách 55, uzavøená prodejna èp. 1878 v Brunclíkovì ul. a
restaurace èp. 1875. U prodejny èp. 1878 probíhá nyní øízení o demolici a výstavbì
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-14 jiného objektu na jejím místì, v obchodním domì èp. 1945 se nachází jedna z
posledních dvou funkèních prodejen bìžného sortimentu potravin na Petøinách,
pøièemž druhá prodejna na Vìtrníku rozhodnì není schopna potøebu oblasti sama
uspokojovat.
Pokud je prodejnou, která má být zdemolována, objekt èp. 1878, bylo by na místì
neprodlenì zasáhnout do stavebního øízení týkajícího se výstavby na jejím místì.
Pøípadnoudemolici prodejny èp. 1945 považuje p. Jùza za zcela nepøijatelnou.

Podobnì jako u stanice Èervený Vrch, i u stanice Petøiny mají být výstupy z
podchodù bez pøístøeškù(podle èásti C.I.4, str. 58). Kvùli bezpeènosti pøedevším za
nepøíznivéhopoèasí je žádoucí opatøitvýstupy pøístøešky.
Úsek Petøiny- Motol
V úseku Petøiny - Motol má dojít k nepøijatelnému jevu, kdy má trasa metra køížit
hlavní tramvajovou tra•, aniž by zde byla možnost pøestupu. V Praze nastal jediný
obdobný pøípadv Nuselském údolí, kde standardní pøestup nebyl technicky možný. I
v pøípadì budoucího prodloužení metra pøes stanici Bílá Hora by pøestup v relaci
Veleslavín - Starý Bøevnovbyl možný jen s nepøijatelnouzajížïkou.
Tra•

míjí dùležitou køižovatkuVypich u poloviny mezistanièního úseku Petøiny- Motol,

který je dvojnásobný než obvyklý.

Na str.13 je zmiòován pøístupovýtunel, který má ústit na povrch v blízkosti køižovatky
ulic Na Vypichu a Bìlohorská. Tunel by mohl být využit jako vstup do stanice pro
chybìjící pøestupnívazbu.
Odstavné koleje zmínìné v popise stavby navozují dojem o možném ukonèení trati
na Petøinách,které ale nejsou schopny bez zásadního zhoršení prostøedí absorbovat
dùsledky pøípadné role koneèné stanice projevující se pøílivemaut po Karlovarské.
Jednou z možností øešení problému s chybìjící vazbou na Bìlohorskou by bylo
vybudování již léta plánované tramvajové trati Petøiny- Vypich. Vedení tramvajových
linek ve smìru Malovanka - Vypich - Petøiny (smyèka) a Vozovna Støešovice Vojenská nemocnice - Petøiny - Vypich - Bílá Hora by vazbu èásteènì øešilo.

Stanice Motol
Znièení lesa u motolské nemocnice (èást 0.1.4.-5. a "Lesní pøíloha") výraznì zhorší
prostøedí významného zdravotnického zaøízení, podle názoru autora vyjádøení
zlepšení dopravy z jednoho smìru díky stanici metra není pøínosem odpovídajícím
vzniklé škodì.
Není øešena chybìjící návaznost na tramvaje v Bìlohorské ani Plzeòské. Bylo by
øešitelné napøíklad tramvajovou tratí pøibližnì ve stopì nìkdejší provizorní trati.
Chybí pøístupové cesty do Malého Bøevnova a k budovanému
Vypich. Požaduje se jejich zøízení.

Komerènímu centru

V závìru vyjádøení se shrnuje, že text oznámení obsahuje mnoho obecných
informací vèetnì historie a podrobný popis souèasného stavu, s tím však kontrastuje
znaènì ošizený popis dopadù stavby v øadì oblastí a pominutí nìkterých
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problematických bodù. To pùsobí dojmem, že podrobné obecné èásti mají vytvoøit
dojem obsáhlého dùkladnì
zpracovaného dokumentu a odvést pozornost od
negativních dopadù stavby. Obecné a shrnující èásti vytváøejí dojem o menších
negativních dopadech a vìtším pøínosu zámìru, než jak vyplývá z jednotlivých
kapitol dokumentu, vzbuzují dojem zámìrného
zkreslení pøi interpretaci jejich
obsahu. Protože nìkteré pravdìpodobné
nepøíznivé dopady jsou pominuty, chybí
pak logicky i návrhy opatøení na jejich kompenzaci.
Napø. èást C.I.5 popisuje vodní systém, k dopadu stavby na vodní systém je uvedeno
oèekávání zvýšených pøítokù vody a možné ohrožení pramenné oblasti Brusnice.
Autoøi oznámení správnì považují za potøebné další ovìøení hydrogeologických
pomìrù (str. 68), ale nejsou na základì toho navržena opatøení, jež by byla uvedena
napø. v èásti D. V. Ta by bylo žádoucí navrhnout.

V oznámení se zcela pomíjí pøíliv motorových vozidel do sídlištì Petøiny, který
otevøení stanice vyvolá, a v dùsledku toho nejsou ani navržena opatøení k jeho
kompenzaci. Tento vliv je tøeba vyhodnotit z hlediska vlivù na ovzduší, hlukovou
situaci i možného narušení bìžného chodu sídlištì (odvoz odpadù, zásobování).
Na str. 104 se porovnávají varianty s obsluhou letištì stávající nekolejovou dopravou
a s prodloužením metra, ale chybí zde srovnání s obsluhou jinou kolejovou
dopravou.
Nepøíznivé dopady zasáhnou pravdìpodobnì vìtší množství obyvatel, než u jiné
kolejové liniové stavby v oblasti, pro kterou doposud souhlasné stanovisko vydáno
nebylo. Proto by bylo logické nevydávat souhlasné stanovisko ani zde, pokud
nebude projekt zmìnìn natolik, aby byly negativní dopady eliminovány. Pozitiva
zùstanou zachována i pøijiném vedení trasy, negativa lze zmìnou projektu zmírnit.
Navrhovaná stavba má dva závažné nedostatky nemající dosud v Praze obdobu:
køížení hlavní tramvajové trati bez možnosti pøímého pøestupu a ukonèení v blízkosti
silnice první tøídy vstupující do Prahy bez vybudování odpovídajících parkoviš• i bez
náhradního øešeníproblému aut jedoucích k metru.
Zámìr v podobì popisované v oznámení považuje p. Jùza za nepøijatelný. Protože u
úseku Dejvická - Veleslavín ještì pøevažujíkladné dopady zámìru na okolí, zatímco
u úseku Veleslavín - Motol již záporné, navrhuje v dokumentaci posoudit ještì
variantu s doèasným ukonèením trasy metra A ve Veleslavínì.
Èásti 8.1.5 a G oznámení by bylo záhodno pøepracovat, aby odpovídaly skuteènému
obsahu dokumentù.
Požaduje se. aby v dalším posuzování projektu byly vyhodnoceny zejména:
- vlivy pøílivu mimopražských automobilù do sídlištì Petøiny vyvolaného
otevøením stanice metra
- porovnání variant na str. 104 doplnit o vyhodnocení variant s jinou kolejovou
obsluhou letištì
- dopad na spojení motolské nemocnice s oblastmi Smíchova, Košíøa Motola
- dopad na mezimìstské autobusové linky
- dopady kumulace s dalšími zámìry opomenutými v èásti B.I.4 oznámení
- možný vliv zásahu do podzemních vod pramenné oblasti Brusnice na NKP
Bøevnovskýklášter
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uvedené v oznámen í.
Navrhovanou stavbu samotnou se požaduje upravit tak. aby zejména:
- byla zajištìna možnost pøímého pøestupu z nového úseku metra na
tramvajové linky na Bìlohorské ulici, napøíklad pøidáním stanice metra na
Vypichu
- došlo k výraznì menším zásahùm do lesa u nemocnièního areálu v Motole
- byly zøízenydruhé plnohodnotné výstupy ze stanic Petøinya Èervený Vrch
- byla buï v terminálu Veleslavín zajištìna kapacita odstavù a zastávek
odpovídající souèasnému provozu mezimìstských linek a na nì pøipadajícímu
podílu kapacit odstavù a zastávek na místì jejich souèasného ukonèení, nebo
z nich pøevedena výrazná èást zátìže na železnici, aby tak nebyla potøeba
kapacity terminálu vìtší, než jak je navržena
- byly uspokojivì øešeny i další pøestupní vazby zmínìné v textu vyjádøení
(3.1.3, 3.2.2, 3.4.2, 3.4.4, 3.5.2), napøíklad vybudováním spojovacích
tramvajových tratí
- nedošlo ke zhoršení dopravní obslužnosti území, jejíž zhoršení oznámení
dokládá navzdory proklamacím v úvodu a závìru
- byly u stanic metra zajištìny odpovídající parkovací kapacity, aby nedošlo k
zahlcení pøilehlýchulic
- nedošlo kvùli výstavbì metra bez náhrady k likvidaci obchodù se základními
životními potøebami.
Pan Jùza považuje stavbu v navrhované podobì za nepøijatelnou pro závažné
nedostatky, z nichž nìkteré v dosavadní síti metra nemají obdobu. Není-Ii možné
nedostatky napravit bez posunu termínu výstavby, navrhuje vzhledem k odlehèení
oblasti pøi styku Dejvic, Bubenèe a Hradèan sledovat možnost doèasného ukonèení
ve Veleslavínì.

Závìr:
Zámìr "Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická, provozní úsek V.A1 Dejvice
(mimo) - Petøiny,provozní úsek V.A.2 Petøiny (mimo) - Motol" naplòuje dikci bodu
9.3, kategorie II, pøílohy È. 1 zákona è. 100/2001Sb., o posuzovánívlivù na životní
prostøedí a o zmìnì nìkterých souvisejících zákonù (zákon o posuzování vlivù
na životní prostøedí), v platném znìní. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjiš•ovací øízení, jehož cílem bylo zjištìní, zda zámìr bude posuzován
podle citovaného zákona.
Na základì dostupných podkladù a informací dospìl
že zámìr

pøíslušný úøad k závìru

"Prodloužení trasy A metra ze stanice Dejvická,
provozní úsek V.A1 Dejvice (mimo) - Petøiny,
provozní úsek V.A.2 Petøiny(mimo) - Motol"

bude
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-17 podle citovaného zákona, nebo• k pøedloženému oznámení byla uplatnìna øada
pøipomínek, týkající se návrhu jejího øešení, hodnocení významnosti vlivù stavby na
životní prostøedí a veøejné zdraví vèetnì zhodnocení vlivù doprovodných zmìn
v území, souvisejících s realizací trasy metra. Ve vyjádøeních obèanských sdružení a
veøejnosti
uplatnìn nesouhlas s pøedloženým øešením a požadováno zpracování
variantníhobyl
øešení.
.
Pøíslušný úøad požaduje zpracovat dokumentaci vlivù zámìru na životní prostøedí
(dále jen dokumentace) podle pøílohy è.4 k citovanému zákonu a zamìøit se
pøedevším na následující oblasti:

.

zdùvodnit vhodnost
provozních úsecích
tomto zdùvodnìní
s výstavbou zámìru
danosti promítnout
veøejnézdraví.

a úèelnost prodloužení trasy metra A v posuzovaných
i v návaznosti na cílové prodloužení trasy metra A. Pøi
zhodnotit dopravní návaznosti v území, související
i s navazujícími úseky prodloužení trasy metra A a tyto
do následného hodnocení vlivù na životní prostøedí a

. zabývat se zhodnocením variant navržených ve vyjádøeních veøejnosti
k oznámení, jehož cílem bude zjištìní, zda provedení požadovaných variant
je prokazatelnì úèelné a z technických hledisek možné. V pøípadì potvrzení
tìchto aspektù je nutné provést hodnocení vlivù na životní prostøedí a veøejné
zdraví v plném rozsahu.

.
.
.

prokázat únosnost vlivù zámìru
ochrany mìstské zelenì

z hlediska

ochrany

pøírody a krajiny

a

prokázat únosnost vlivù zámìru z hlediska vlivù na les
prokázat únosnost vlivù zámìru z hlediska ochrany vod
zhodnotit významnost vlivù na ovzduší se zohlednìním širších dopravních
vazeb v území. Hodnocení zamìøit jednak na provozní úseky posuzovaného
zámìru
a jednak na vysvìtlení
rozdílù ve vlivech na ovzduší mezi
posuzovaným a cílovým øešením prodloužení trasy metra A.

.

zhodnotit vliv na kulturní památky

.

zabývat se dalšími relevantními pøipomínkamiz vyjádøení k oznámení.

Ve smyslu § 7 odst. 6 citovaného zákona a s ohledem na poèet dotèených správních
úøadù a dotèených územních samosprávných celkù stanovuje pøíslušný úøad poèet
dokumentací pro pøedložení na 13 výtiskù.
Závìr zjiš•ovacího øízení nenahrazuje vyjádøení dotèených orgánù státní správy,
ani pøíslušnápovolení podle zvláštních pøedpisù.

Ing. rch. Jan W i n k I e r
øeditelodboru
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