DOKUMENTACE
podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
pro záměr

ZKLIDNĚNÍ SJM U NÁRODNÍHO MUZEA V PRAZE

Červen 2012

2

Zklidnění SJM u Národního muzea

Seznam použitých zkratek

ClCO
CxHy
ČHMÚ
ČIŽP
ČÚZK
ČR
ČSN
DSP
DÚR
DZS
EIA
EVL
HN
HGP
CHOPAV
IČO
k.ú.
LA
LBC
LBK
LTT
MČ
MHMP
MK
MO
MZd
MŽP
N
NM
NO
NO2
NOX

Chloridy
Kysličník uhelnatý
Uhlovodíky
Český hydrometeorologický ústav
Česká inspekce životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Česká republika
Česká státní norma
Dokumentace pro stavební povolení
Dokumentace pro územní rozhodnutí
Dokumentace pro zadání stavby

Environmental Impact Assesment
Posouzení vlivů na životní prostředí
Evropsky významná lokalita
Hlavní nádraží
Hydrogeologický průzkum
Chráněná oblast podzemní akumulace
vod
Identifikační číslo organizace
Katastrální území
Hladina akustického tlaku
Lokální biocentrum
Lokální biokoridor
Levá tunelová trouba
Městská část
Magistrát hlavního města Prahy
Místní komunikace
Městský okrok
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo životního prostředí
Nebezpečný odpad
Národní muzeum
Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Oxidy dusíku

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

NUTS

La Nomenclature des Unités Territoriales
Statistiques (územní statistické jednotky)

NV
OK
OO
OP
PD
PPR
PTT
RDS
SJM
SO
SOKP
SP
TS
ÚP
ÚPD
ÚR
ÚSES
VKP
VPS
ZCHÚ
ZOV
ZS
ŽP

Nařízení vlády
Okružní křižovatka
Ostatní odpad
Ochranné pásmo
Projektová dokumentace
Pražská památková rezervace
Pravá tunelová trouba
Realizační dokumentace stavby
Severojižní magistrála
Stavební objekt
Silniční okruh kolem Prahy
Stavební povolení
Technická studie
Územní plán
Územně plánovací dokumentace
Územní rozhodnutí
Územní systém ekologické stability
Významný krajinný prvek
Veřejně prospěšná stavba
Zvlášť chráněné území
Zásady organizace výstavby
Zařízení staveniště
Životní prostředí

Označení dotčeného území
V
Vinohrady
NM
Nové Město
Ž
Žižkov
P1
MČ Praha 1
P2
MČ Praha 2
P3
MČ Praha 3
P4
MČ Praha 4

Zklidnění SJM u Národního muzea

3

OBSAH
Úvod ........................................................................................................................................................................ 5
ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI ............................................................................................................ 7
A.1. Obchodní firma ........................................................................................................................................... 7
A.2. IČ ................................................................................................................................................................ 7
A.3. Sídlo............................................................................................................................................................ 7
A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele............................................................................................................. 7
ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU ........................................................................................................................... 9
B.I. Základní údaje ............................................................................................................................................. 9
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 ................................................................................ 9
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru .................................................................................................................... 9
B.I.3. Umístění záměru .................................................................................................................................. 9
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry .................................................................... 9
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních
důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí ..................................................................................................... 10
B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru ......................................................................... 12
B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení .................................................. 26
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků................................................................................ 27
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které budou tato rozhodnutí
vydávat ........................................................................................................................................................ 27
B.II. Údaje o vstupech ...................................................................................................................................... 28
B.II.1. Půda .................................................................................................................................................. 28
B.II.2. Voda ................................................................................................................................................. 28
B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje........................................................................................... 29
B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu ....................................................................................... 29
B.III. Údaje o výstupech................................................................................................................................... 39
B.III.1. Ovzduší ........................................................................................................................................... 39
B.III.2. Voda ................................................................................................................................................ 40
B.III.3. Odpady ............................................................................................................................................ 41
B.III.4. Ostatní ............................................................................................................................................. 44
B.III.5. Doplňující údaje .............................................................................................................................. 46
ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ ....................................... 47
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území .............................................. 47
C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území ................................................ 48
C.II.1. Obyvatelstvo a využívání území ...................................................................................................... 48
C.II.2 Ovzduší a klima ................................................................................................................................. 58
C.II.3 Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky ............................................... 59
C.II.4 Voda .................................................................................................................................................. 60
C.II.5 Půda................................................................................................................................................... 61
C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................................................................... 61
C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy ................................................................................................................. 62
C.II.8 Krajina ............................................................................................................................................... 70
C.II.9. Kulturní památky a archeologie ....................................................................................................... 71
C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení 73
ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ
ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ .................................................................................................................... 75
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí a hodnocení jejich
velikosti a významnosti .................................................................................................................................... 75
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů ............................................................ 75
D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima ................................................................................................................... 90
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky.............................. 107
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody ............................................................................................. 113
D.I.5. Vlivy na půdu .................................................................................................................................. 114
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje ............................................................................... 115
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy ................................................................................................. 115
D.I.8. Vlivy na krajinu ............................................................................................................................... 119
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky ................................................................................. 120
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů ........................................................................................................................ 122

Dokumentace podle § 8 zákona

4

Zklidnění SJM u Národního muzea

D.II.1. Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti ........ 122
D.II.2 Charakteristika možnosti přeshraničních vlivů ............................................................................... 126
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech ................. 127
D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí.............................................................................................................................................. 128
D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů ........... 131
D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování dokumentace
........................................................................................................................................................................ 137
ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU............................................................................... 139
ČÁST F ZÁVĚR ............................................................................................................................................ 143
ČÁST G VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU .................. 145
ČÁST H
PŘÍLOHY ................................................................................................................................... 159
Vypořádání připomínek k oznámení ......................................................................................................... 162
Údaje o zpracovateli .................................................................................................................................. 175

Přílohy
1. Technický návrh
2. Dopravní prognóza
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Vliv na zdraví obyvatel
6. Dendrologický průzkum
7. Biologický průzkum

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

Zklidnění SJM u Národního muzea

5

ÚVOD
Myšlenka zklidnění prostoru před Národním muzeem a integrovat tento prostor zpět do
Václavského náměstí je studována již řadu let (viz kap. D.V).
V roce 2008 byl vypracován investiční záměr [6] pro I. etapu (převedení dopravy
z Wilsonovy a Mezibranské ulice před muzeem za muzeum a zároveň zapuštění obou směrů
pod zem).
Oznámení podle zákona č.100/2001 na tento záměr bylo zpracováno v 09/2008, zveřejněno
v listopadu 2008 a závěr zjišťovacího řízení byl vydán 3.3.2009. K oznámení se vyjádřilo 12
subjektů (podrobněji viz část H).

Závěr zjišťovacího řízení konstatuje, že záměr bude posuzován podle zákona a požaduje
zejména:
•

Zpracování dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4 zákona a při
zpracování využít všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení.

•

Klást největší důraz na hodnocení vlivů na kvalitu ovzduší, akustickou situaci a z toho
vyplývající dopady na veřejné zdraví

•

v oznámení se uvádí, že se uvažuje realizace 2. etapy záměru prodloužením tunelových
částí až k Nuselskému mostu, dokumentaci bude účelné zpracovat pro všechny etapy
záměru. Hodnocení je nutné provést variantně pro dílčí stavy realizace či nerealizace
jednotliých etap tak, aby bylo možné stanovit podmíněnost jednotlivých etap a
optimalizovat postup stavebních prací. Dokumentaci je třeba zpracovat tak, aby bylo
zřejmé, jaké dopady bude mít realizace záměru na širší území (navazující uliční síť)
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•

Zpracovat varianty řešení záměru, jejich provedení by mělo být prokazatelně účelné a
z technických hledisek možné. Dokumentace pak musí obsahovat přehled zvažovaných
variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr resp.
odmítnutí.

•

Pro hodnocení je třeba vycházet z takových hodnot dopravního zatížení komunikačních
sítí, které lze v jednotlivých časových horizontech předpokládat. Odhad zatížení je třeba
doprovodit informacemi o způsobu jeho provedení tak, aby bylo možné stanovit reálnost
odhadu.

Na základě závěrů zjišťovacího řízení byla zpracována v 12/2010 technická studie [8], která
prověřila možnost realizace zklidnění Severojižní magistrály v úseku Hlavní nádraží –
Nuselský most v několika variantách.
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ČÁST A ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.1. Obchodní firma
Ředitelství silnic a dálnic ČR

A.2. IČ
65 99 33 90

A.3. Sídlo
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

A.4. Oprávněný zástupce oznamovatele
Jméno, příjmení
Doručovací adresa
Telefon

Ing. Marek Stuchlý
Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Praha
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
284 009 705
marek.stuchly@rsd.cz
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ČÁST B ÚDAJE O ZÁMĚRU
B.I. Základní údaje
B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1
Zklidnění SJM u Národního muzea v Praze
Záměr je zařazen do kategorie II, položka 9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic
všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“ sloupec B
(státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí vykonává dle § 20 zákona č.
100/2001 Sb. v platném znění orgán příslušného kraje)

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Předmětem záměru je dopravní zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze
v rozsahu Hlavní nádraží – Nuselský most. Celková délka úpravy je cca 1 900 m.
Záměr neobsahuje realizaci podzemních garáží v horní části Václavského náměstí a celkovou
úpravu Václavského náměstí, avšak technické řešení tyto úpravy umožňuje.
Součástí záměru je podle zvolené varianty i úprava napojujících ulic, úprava tramvajové trati,
mosty, odvodnění, potřebné přeložky inženýrských sítí a vegetační úpravy.

B.I.3. Umístění záměru
NUTS 2

Praha

CZ01

NUTS 3

Praha

CZ010

Městská část

Praha 1
Praha 2

500054
500089

Katastrální území:

Nové Město
Vinohrady

727181
727164

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Kategorie, třída, návrhová kategorie funkční skupina a typ příčného uspořádání
• funkční skupina B – sběrné komunikace
• návrhová rychlost 50 (40) km/hod
• jízdní pruhy 2 x 3,25 m
• vodící proužek 2 x 0,50 (0,25) m
• šířka parkovacích pruhů 2,00 m
• šířka pruhu pro cyklisty 1,00 m
Jednotlivé typy příčného uspořádání jsou řešeny v TS, jedná se např. o MS2pa 11,25/18/50 či
MS2pa 13,5/24,5/50.
Charakteristiky souvisejících a dotčených PK, návrhové prvky tunelů a jejich prostorové
uspořádání
Návrhová rychlost 50 (40) km/hod
Návrh řešení a prostorové uspořádání je uvedeno v příloze 1. Technický návrh.
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V územním plánu je stavba vedena jako VPS s označením 77/DK/1 resp. 77/DK/2 Praha 1(2)
- úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám. I. P. Pavlova.
Předkládaný návrh principiálně sleduje záměr této VPS, posouzení souladu s územním
plánem – viz kap. C.II.1.
Dalšími nejbližšími veřejně prospěšnými stavbami podle ÚPn jsou:
 Praha 2 - modernizace záp. části Hlavního nádraží – 2/DZ/2,
 Praha 1 - kolektor II. kategorie CENTRUM II – 1/TR/1,
 Praha 1 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Střed – 13/TE/1
 Praha 2 - kabel 110 kV, TR Karlov - TR Jih - 12/TE/2
 Praha 2 - zesílení vodovodních řadů , které souvisí s rekonstrukcí VDJ Karlov - 8/TV/2
Tyto stavby jsou kromě posledních dvou mimo území předkládaného záměru, případná
kumulace činností s těmito stavbami bude řešena v dalších stupních PD.
Kromě uvedených staveb je připravována revitalizace Václavského náměstí, která by měla
zahrnovat i výstavbu podzemních garáží a tramvajovou trať od Vinohradské třídy na Můstek.
Zde může dojít ke kumulaci výstavby, kterou však nelze zatím možno přesně specifikovat.
V současné době již byla zahájena rekonstrukce historické budovy Národního muzea, jejíž
součástí je i výstavba propojovacího tunelu mezi oběma budovami NM pod Vinohradskou
třídou.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byl návrh záměru rozšířen (z pouhého přeložení SJM za
Národní muzeum na celkové řešení Hlavní nádraží – Nuselský most), což ovšem vyvolá vlivy
na větší rozsah území, kromě fyzicky dotčených MČ Praha 1 a Praha 2 bude ovlivněna i
doprava na komunikacích Prahy 3 a Prahy 4.

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných
variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí
Stávající vedení a uspořádání magistrály, realizované v 70. letech minulého století v prostoru
Národního muzea, Státní opery a Václavského náměstí narušilo kontinuitu tradiční vazby
Vinohradské lokality na centrální část Prahy. Severojižní magistrála protíná hlavní město
Prahu ve směru sever – jih a váže na sebe značný podíl vnitroměstské a radiální dopravy
města včetně tranzitní dopravy hlavně ve směru dálnic D8 – D1, což je zcela nevyhovující
řešení, které je důsledkem nedořešení základního komunikačního systému hlavního města
v minulých obdobích, a to nejen z dopravního hlediska. Prostor Národního muzea
a Čelakovského sadu je proudem vozidel odtržen od prostoru Václavského náměstí.
V současné době se intenzita dopravy pohybuje mezi 85 – 100 tis. voz/24hod. Její dopady do
širokého okolí je proto nutné zmírnit v co možná největším rozsahu. Jedním z nejvíce
zasažených území vlivem magistrály je úsek Hlavní nádraží – Nuselský most a dále ulice 5.
května. Ve směru Hlavní nádraží – Nuselský most je doprava vedena jednosměrně ulicí
Wilsonovou, Mezibranskou a Sokolskou, v druhém směru od Nuselského mostu je doprava
vedena ulicí Legerovou a Wilsonovou.
V tomto úseku magistrála prochází památkovou rezervací, jejíž hranice prochází od
Nuselského mostu ulicí Sokolskou k ulici Žitné a po hranici městských částí Praha 1 a 2
zahýbá do Legerovy ulice a pokračuje směrem k Hlavnímu nádraží.
Cílem projektu je odstranění vazby magistrály na horní část Václavského náměstí a
předprostor Národního muzea, obnovení kontinuity Vinohradské a centrální části Prahy a
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dopravní zklidnění této lokality a snaha minimalizovat negativní dopady na kompaktní
zástavbu Prahy 2, zejména podél ulic Sokolské a Legerovy, humanizací uličního prostoru
těchto ulic i případným prodloužením tunelu magistrály až k Nuselskému mostu. Realizací
navrhovaného řešení se muzeum a jeho okolí včetně Čelakovského sadů opět stane funkční
součástí Václavského náměstí. Současný dělící účinek magistrály bude eliminován a dojde
k propojení Vinohrad (ulice Vinohradská, Římská a Škrétova) a oblasti Václavského náměstí.
Předkládaný záměr by měl přispět ke zlepšení situace v oblasti kvality životního prostředí v
centru města. Vlivem případného převedení dopravy z povrchu do tunelů se předpokládá
zmenšení podílu zdrojů znečištění (tunely budou opatřeny vzduchotechnikou k odvodu
zplodin a filtry k jejich čištění) a dojde k eliminaci negativních účinků dopravy na
obyvatelstvo jako je hluk, emise, vibrace a znečištění ovzduší.
Průjezdná doprava bude směrována na Městský okruh od Pelc-Tyrolky přes Břevnov
k Barrandovskému mostu na Jižní spojce, kde došlo ke snížení dopravy v důsledku
zprovoznění silničního okruhu kolem Prahy, staveb 512 – 514.
Jak je uvedeno v úvodu, na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována technická
studie s několika možnými variantními řešeními.
Přehled jednotlivých variant navrhovaných v TS:
•

Povrchová varianta, 2+2 pruhy za Národním muzeem

•

Varianta krátký tunel, 2+2 pruhy v jedné výškové úrovni za Národním muzeem
(zahloubené, bez možnosti výhledového pokračování)

•

Varianta dlouhý tunel, 2+2 pruhy ve dvou výškových úrovních za Národním muzeem
(s možností dalšího prodloužení až k Nuselskému mostu) (I. a II. etapa)

•

Varianta dlouhý tunel, 2+2 pruhy ve dvou výškových úrovních za Národním muzeem
(s možností dalšího prodloužení až k Nuselskému mostu ve dvoupatrovém uspořádání)

•

Kombinovaná varianta, 2+2 respektive 1+1+1 pruhy v jedné výškové úrovni za Národním
muzeem (ražené až k Nuselskému mostu, bez rozpletů v Čelakovského sadech.
Kombinováno s povrchovým vedením za budovou Národního muzea).

•

Kombinovaná optimalizovaná - předchozí varianta byla ještě optimalizována sloučením
obou průjezdných směrů do jednoho tunelu.

Celkem bylo navrženo 6 variant možného technického řešení.
Posuzované varianty
Hlavními negativními vlivy působenými uvažovaným záměrem jsou důsledky emisí,
způsobované projíždějícími vozidly. Proto je možné z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí sloučit obě varianty dlouhého tunelu a obě varianty kombinované a redukovat tak
počet posuzovaných variant:
0 - nulová varianta, tzn. stávající stav bez jakýchkoliv úprav
1 - povrchová varianta
2 - varianta krátkého tunelu
3 - varianta dlouhého tunelu (varianta dvou tunelů i patrového tunelu z TS)
4 - varianta kombinovaná (varianta kombinovaná i kombinovaná optimalizovaná z TS)
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Přehled a popis variant navrhovaných v TS
V rámci stavby je ve všech variantách navržena nová okružní křižovatka v místě budovy
garáží Slovan.
Tunelové úseky jsou rozděleny do dvou etap, I. etapa může být realizována samostatně,
z hlediska výstavby je velmi vhodné realizovat obě etapy SOUČASNĚ.
I.
II.

etapa řeší tunelový úsek za Národním muzeem (Hlavní nádraží – ul. Žitná) +
povrchové vedení od Hlavního nádraží až k Nuselskému mostu
etapa řeší tunelový úsek od ulice Žitné až k Nuselskému mostu + úpravu napojení
tunelových trub u Nuselského mostu

Obecné podmínky, platné pro všechny varianty
Podmínkou pro realizaci záměru je minimálně dobudování Městského okruhu v úseku Pelc
Tyrolka – Jižní spojka. Bez této alternativní kapacitní komunikace by při realizaci stavebních
prací na Severojižní magistrále v prostoru Národního muzea došlo k dopravnímu kolapsu.
Navržené úpravy mají zásah do jižního zhlaví Hlavního nádraží, kde se dotýkají úprav
trakčního a zabezpečovacího zařízení ve správě ČD.
V rámci stavby se provedou přeložky dotčených inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci
stávající kanalizace a plynovodu, úpravu teplovodu, přeložky a úpravy dálkových a místních
kabelů a veřejného osvětlení podle rozsahu varianty.
V záměru se předpokládá vykoupení a demolice garáží Slovan, které je předpokladem
realizace okružní křižovatky.
V dalším stupni zpracování dokumentace bude na základě podrobného zaměření,
geologického průzkumu a zjištění přesného výškového a situačního průběhu inženýrských sítí
upřesněno výškové a směrové vedení Severojižní magistrály, a tím i její připojení na ulice
Legerovu a Mezibranskou.
Výstavba bude probíhat po etapách, s omezením stávající dopravy v závislosti na vybrané
variantě.
V místě zbouraných parkovacích nadzemních garáží Slovan bude zřízeno základní zařízení
staveniště. Stavební doprava bude vedena po magistrále oběma směry. Doporučuje se
vytěženou zeminu nakládat na vlaky ČD na přilehlé koleji, případně odvoz zeminy realizovat
severním směrem po SJM nejlépe na Rohanské nábřeží, a odtud po Vltavě lodní dopravou.
Trvalý zábor představují otevřené úseky nových komunikací, dočasné zábory budou pouze
v místě budoucího podzemního díla, na stávajících upravovaných komunikacích a na ploše
garáží Slovan. Deponie zeminy v místě nebude, bude v Holešovickém přístavu nebo na
navigaci Vltavy – předpokládá se odvoz výkopku lodí. Ostatní přeprava bude převážně
směřována na železnice.
Stavba zde bude probíhat v městské památkové rezervaci, resp. v jejím ochranném pásmu.
Tomu musí být přizpůsobena technologie a postup výstavby.
Podrobná etapizace výstavby bude zpracována pro vybranou variantu v ZOV v dalších
stupních projektové přípravy podle uvedených zásad.
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Povrchová varianta
Směrové a výškové řešení tras
Začátek úpravy je situován před historickou budovou Hlavního nádraží. Mezi touto budovou
a budovou garáží Slovan je umístěna okružní křižovatka, která slouží k napojení ulice
Wilsonova, stávajících garáží před Hlavním nádražím s přilehlým prostorem ze strany
nádražní budovy. Směr od Nuselského mostu do Holešovic je veden bypassem. V dalším
pokračování jsou oba směry vedeny za budovou Státní opery a Národního muzea. V místech
křížení s ulicí Vinohradskou je navržena průsečná křižovatka bez levých odbočení. V této
křižovatce je i příčně ulicí Vinohradskou vedena tramvajová trať, která nově propojuje oblast
Vinohrad s Novým městem. Stávající tramvajová trať je ze Škrétovy ulice přeložena k muzeu,
je vedena pouze na Václavské náměstí (není možné propojení na Vinohradskou směrem
k Floře) a úrovňově kříží SJM. Stávající podchod pod SJM bude upraven. Směr na Nuselský
most je za budovou Hlavního nádraží odkloněn přes Čelakovského sady do ulice
Mezibranská. Další vedení Severojižní magistrály za ulicí Žitná je vedeno obdobně jako v
současnosti, s výjimkou náměstí I.P. Pavlova, kde je navrženo jeho zklidnění. Část dopravy
ve směru levý břeh Vltavy (Smíchov) → Holešovice, by měla být převedena na Městský
okruh, jeho nově otevřenou část mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou. Ostatní doprava v tomto
směru bude vedena přes ulici Sokolská, Rumunská a Legerova.
Uliční prostor je upraven na dva jízdní pruhy s parkovacími pruhy v rámci prostorových
možností po obou stranách. Další podstatnou změnou v dopravním režimu je zklidnění
prostoru ulice Mezibranská v prostoru Čelakovského sadů, kterého je dosaženo zaslepením
této ulice.
Součástí stavby je rovněž úprava částí ulic Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská,
Čelakovského, U divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice
garáží Slovan a úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská, včetně nového
propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude řešeno
v dimenzích obslužných komunikací.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Výškové řešení je stávající, neboť se převážně jedná o rozšíření stávající ulice Wilsonova.
Na nově navržené části přes Čelakovského sady je navržen maximální podélný sklon 7,0%.
Mostní objekty, tunelové objekty
Mostní objekty zahrnují prodloužení a úpravu stávajících podchodů pro pěší. Tunelové
objekty nejsou navrženy, pouze úprava podchodu. V prostoru garáže Slovan – Vinohradská tř.
Podél kolejiště Hlavního nádraží je nutné zrealizovat opěrnou zeď.
Bilance základních výměr
Délka stavby SJM úsek Hl. nádraží – Žitná cca 730 m
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka úprav tramvajové trati vč. nového úseku na Václavské náměstí činí cca 520 m
Nová okružní křižovatka na SJM 1
Délka stavby SJM úsek Žitná – Nuselský most cca 1020 m (v každém směru jízdy)
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m

Dokumentace podle § 8 zákona

14

Zklidnění SJM u Národního muzea

Podmínky realizace
Mimo uvedených zařízení nevyvolává rozsáhlé přeložky a úpravy stávajících inženýrských
sítí. Zachovává i stávající kanalizační sběrné stoky.
Organizace výstavby
Realizaci stavby je nutné provádět postupně v několika fázích.
V prvé fázi provést realizaci v úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady. Doprava by byla v
ul. Wilsonova, Mezibranská a v části ul. Sokolovská (mezi nám. I.P. Pavlova – ul.
Mezibranskou) vedena obousměrně. V této fázi by proběhla úprava uličního prostoru též v ul.
Legerova mezi sady Čelakovského a nám. I.P.Pavlova.
V druhé fázi provést realizaci ul. Wilsonova až po ul. Mezibranskou a ul. Vinohradskou
od Václavského nám. až po ul. Legerovou.
V dalších fázích postupně za provozu provést úpravu ul. Sokolovská a Legerova až
k Nuselskému mostu při omezení provozu to je snížení počtu jízdních pruhů na dva.
Varianta krátký tunel
Směrové a výškové řešení tras
Tato varianta vychází z předešlé varianty, s tím rozdílem, že v prostoru za budovami
Národního muzea je trasa zahloubena pod stávající terén do krátkého tunelu, čímž je zajištěno
mimoúrovňové křížení s ulicí Vinohradskou včetně tramvají.
Součástí stavby je úprava ulic Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Čelakovského, U
divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice garáží Slovan a
úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská (přeložení na tunel), včetně
nového propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude
řešeno v dimenzích obslužných komunikací. Podchod pro pěší za Muzeem je zrušen a
nahrazen dvěma přechody tramvajové trati.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Maximální podélný sklon je navržen 7,5%.
Mostní objekty, tunelové objekty
Mostní objekty nejsou navrženy.
Dopravní tunel je situován v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou NM a jižní
částí kolejiště Hlavního nádraží. Dále je veden pod Vinohradskou ul. do prostoru
Čelakovského sadů za starou budovou Muzea. Tunel bude hloubený, dlouhý 265m. Bude
prováděn v zajištěné stavební jámě jako jednoduchá rámová železobetonová konstrukce s
vedením dopravních komunikací v jedné úrovni. Celková šířka hloubeného tunelu bude cca
18,2 m, výška cca 8,0 m. Z důvodů zmenšení prostorových nároků na velikost stavební jámy
jsou navrženy konstrukční, vodotěsné podzemní stěny v max. možném rozsahu, které budou
kromě zajištění stavební jámy plnit funkci definitivních stěn tunelu. Zastropení bude
provedeno deskou s náběhy, spodní deska dna bude vetknuta do podzemních stěn. Řešení s
užitím konstrukčních podzemních stěn umožňuje realizovat v předstihu stropy tunelu z
mělkého předvýkopu a následně provádět definitivní úpravy na povrchu. Současně s pracemi
na povrchu je možno provádět zemní práce v podzemí metodou hloubením pod zastropením a
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následně provádět ostatní dokončovací práce uvnitř tunelu, včetně montáže technologického a
provozního vybavení. Tímto stavebním postupem lze zmenšit negativní dopady výstavby na
okolní život města.
Odvětrání tunelu je navrženo pouze pístovým efektem jedoucích vozidel přes portály tunelu.
V místech kde nebude možno nebo nebude vhodné realizovat podzemní stěny, bude
konstrukce tunelu jednoduchý uzavřený rám vestavěný do otevřené mělké stavební jámy se
zajištěním např. záporovým pažením.
Bilance základních výměr
Délka stavby SJM úsek Hl. Nádraží – Žitná cca 730 m
Délka čtyřpruhového hloubeného tunelu cca 265 m
Nová okružní křižovatka na SJM 1
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka úprav tramvajové trati vč nového úseku na Václavské náměstí činí cca 590 m
Délka stavby SJM úsek Žitná – Nuselský most cca 1020 m (v každém směru jízdy)
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Podmínky realizace
V prostoru hloubeného tunelu za budovou Národního muzea jsou střety se sběrnou
kanalizační sítí (kanalizační stoka v ul. Vinohradská a další), které bude nutné v místě křížení
s komunikací výškově a směrově upravit.
Realizace zahloubení vyvolává přerušení tramvajového spojení tř. Vinohradská s ul. Škrétova.
Podmínkou realizace je po dobu výstavby přerušit napojení tř. Vinohradské na Severojižní
magistrálu, nebo přes zahloubení po dobu výstavby zrealizovat provizorní přemostění.
Konkrétní řešení možnosti zachování tohoto propojení se ověří v dalším stupni PD na základě
podrobného zaměření.
Mimo uvedených zařízení nevyvolává rozsáhlé přeložky a úpravy stávajících inženýrských
sítí. Střety s inženýrskými sítěmi budou řešeny provizorními přeložkami po dobu výstavby.
Po dobu realizace musí být zachováno propojení pěších tras provizorním přemostěním.
Organizace výstavby
Realizace v této variantě by byla obdobná s tím rozdílem, že v místě křížení ul. Vinohradská
by se provedlo provizorní přemostění. Při realizaci v prostoru za Národním muzeem bude
přerušena tramvajová trať ul. Škrétova – Vinohradská.
Etapizace výstavby tunelové části bude zahájena přípravnými a předstihovými pracemi, které
budou zahrnovat:
• stavebně technický průzkum, archeologický průzkum, zajištění založení blízkých objektů
a stávajících inženýrských sítí v zóně vlivu stavby, ostatní technická a organizační
opatření spojená s ovlivněním organismu města stavebními pracemi
• dopravní opatření
• vybudování kolektorových tras pro definitivní uložení inž. sítí. Vzhledem k tomu, že celá
stavba bude prováděna v oblasti městské památkové zóny, je navrženo rozšíření stávající
kolektorové sítě v rozsahu kolektorizace do budoucna uvažované.
• stavební a organizační opatření spojená s posunutím větracího objektu metra trasy „A“
v Čelakovského sadech. Půjde o přestavbu povrchového větracího kiosku a podzemních
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částí (větracího kanálu a šachty). Bude nutno dočasně upravit režim větrání stanice
Muzeum trasy „A“.
demolice a rekonstrukce stávajících podchodů, provizorní a definitivní přeložky
dotčených inž. sítí (mimo rozsah kolektorizace), úpravu jižní částí kolejiště Hlavního
nádraží v rozsahu kolize s konstrukcemi tunelu, sanaci horninového prostředí pro zajištění
bezpečného postupu výstavby, zajištění budov a jiných objektů na povrchu a v podzemí
terénní úpravy a předvýkop pro realizaci podzemních stěn a ostatních částí tunelu.

Varianta dlouhý tunel
Směrové a výškové řešení tras
Tunelové úseky se člení na dvě etapy: I. etapa – tunelový úsek Hlavní nádraží – Mezibranská
II. etapa – tunelový úsek Mezibranská – Nuselský most
Začátek úpravy I. etapy je situován před historickou budovu Hlavního nádraží, kde se začínají
protisměrné jízdní pásy výškově rozcházet. Směr na Nuselský most je veden v úrovni -1 a za
budovou Státní opery je sveden pod protisměrný jízdní pás. Opačný směr je v těchto místech
veden povrchově přes okružní křižovatku, která napojuje ulici Wilsonovu. V dalším
pokračování jsou oba směry vedeny pod ulicí Vinohradská, úrovně -1 a -2, kde se oddělují
rampy pro výjezd do ulice Mezibranská a pro vjezd z ulice Legerova. Dále dochází k
výškovému i směrovému oddělení protisměrných tunelových trub a přechod do ražené části
II. etapy. Obě rampy jsou navrženy jako dvoupruhové pro provozování pouze v I. etapě,
případně pro mimořádné události i při zprovozněné II. etapě (uzavření tunelů II. etapy).
II. etapa řeší tunelové propojení dlouhými tunely až k Nuselskému mostu. Jednotlivé tubusy
jsou vedeny pod ulicemi Sokolská a Lublaňská.
Součástí stavby je rovněž úprava ul. Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Čelakovského, U
divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice garáží Slovan a
úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská (přeložení na tunel), včetně
nového propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude
řešeno v dimenzích obslužných komunikací. Podchod pro pěší za Muzeem je zrušen a
nahrazen dvěma přechody tramvajové trati.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, Nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Maximální podélný sklon na rampách je v rámci I. etapy navržen 9,0%.
Maximální podélný sklon v rámci II. etapy je navržen 8,0% v okrajových částech tunelů, ve
středových pak do 4%.
Mostní objekty, tunelové objekty
Přes jízdní pás ve směru Nuselský most jsou v prostoru okružní křižovatky navrženy dva
mostní objekty dl. cca 10 m. Pro urychlení výstavby se tyto objekty předpokládají jako
prefabrikované železobetonové konstrukce.
Hloubené tunely budou budovány v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou
NM a jižní částí kolejiště Hlavního nádraží, pod Vinohradskou ul. a v prostoru Čelakovského
sadů za starou budovou Muzea. Půjde o rozplet otevřených a v převážné části uzavřených
tubusů ve kterých bude vedena doprava ve směru k Nuselskému mostu a opačně od mostu do
centra k Hlavnímu nádraží. Další hloubené tunely budou v napojení na Nuselský most.
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Ve směru od Hlavního nádraží k Vinohradské ulici bude konstrukce tunelů dvoupatrová s
otevřenou horní částí (směr od Nuselského mostu). Před křížením s Vinohradskou ulicí
přejdou konstrukce do dvoupatrových tunelů, uzavřených. Tyto se následně v prostoru pod
Vinohradskou ulicí a za Muzeem výškově i směrově oddalují. Ve směru do centra (od
Nuselského mostu) se připojí rampa z povrchu Legerovy ulice na konstrukci hloubeného
tunelu. Na tuto větev navazuje portálem pod ul. Čelakovského sady ražený tunel od
Nuselského mostu.
Větve spodní úrovně hloubených tunelů (směr z centra k Nuselskému mostu) se rovněž
směrově a výškově oddalují. Ve směru z centra bude pravá větev tunelů stoupat do otevřené
rampy k ul. Mezibranská. Levá větev se zahlubuje k portálu raženého tunelu (směr k
Nuselskému mostu). Portál se nalézá v nejhlubší části stavební jámy zhruba v třetině
vzdálenosti mezi budovou Muzea a ul. Čelakovského sady.
Ražený pravý-západní tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dlouhý 850 m, max. nadloží
bude 25m. Podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra trasy “C“, kde je zároveň nejnižší
místo trasy tunelu, podchází vzduchotechnické kanály metra a dále je veden v převážné délce
pod Sokolskou ulicí. Na konci vystupuje hloubenou částí délky 145 m a otevřenou rampou na
povrch v předpolí Nuselského mostu.
Levý-východní tunel (směr od Nuselskému mostu do centra) bude dlouhý 825 m, max.
nadloží bude 16m. Je veden v menší hloubce pod terénem. Šikmo podchází bloky domů mezi
Žitnou a Jugoslávskou ulicí a pokračuje pod Lublaňskou ulicí až k předpolí Nuselského
mostu. Zde trasa rovněž vystupuje hloubenou částí délky 145m a otevřenou rampou na
povrch.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů).
Větrání tunelů za provozu bude podélné s možností odvedení části škodlivin mimo portálové
oblasti. Pro oba tunely budou vybudovány dva samostatné větrací objekty, které budou
zahrnovat větrací tunely, šachty, strojovny vzduchotechniky a výdechový komín.
Na pravý tunel je větrací tunel napojen v prostoru Apolinářské ulice. Do podpovrchového
objektu strojovny vzduchotechniky je zaústěn šachtou vedle vodojemu u ulice Ke Karlovu.
Na terénu bude na větrací objekt navazovat větrací komín výšky, kterou stanoví výpočty
rozptylů.
Na levý tunel je větrací tunel napojen v prostoru Wenzigovy ulice. Do podpovrchového
objektu strojovny vzduchotechniky je zaústěn šachtou na konci ulice Lublaňská. Na terénu
bude na větrací objekt navazovat větrací komín výšky, kterou stanoví výpočty rozptylů
umístěný ve svahu sadových úprav nad Bělehradskou ulicí. Větrací cesty budou zároveň
požárně nástupními komunikacemi pro jednotky HZS. Na podpovrchovou část-strojovnu
vzduchotechniky bude možno umístit prostory provozně technického vybavení tunelů.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z obou tunelů provedena také samostatná úniková
chodba směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a
výtahem pro evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Bilance základních výměr
I. etapa:
Délka stavby SJM úsek Hl. Nádraží – Žitná cca 730 m
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
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Délka stavby SJM úsek Žitná – Nuselský most cca 1180 m (v každém směru jízdy)
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka tunelových úseků – I. etapa, LTT cca 420 m
Délka tunelových úseků – I. etapa, PTT cca 750 m
Délka mostů cca 20 m
Délka úprav tramvajové trati vč nového úseku na Václavské náměstí činí cca 590m
Nová okružní křižovatka na SJM 1
II. etapa:
Délka tunelových úseků – II. etapa, LTT cca 940 m
Délka tunelových úseků – II. etapa, PTT cca 995 m
Podmínky realizace (platí i pro dvoupatrový tunel)
V prostoru hloubeného tunelu za budovou Národního muzea a Smetanového divadla jsou
střety se sběrnou kanalizační sítí (kanalizační stoka v ul. Vinohradská a další), které bude
nutné v místě křížení s komunikací výškově a směrově upravit.
Realizace zahloubení vyvolává přerušení tramvajového spojení tř. Vinohradská s ul. Škrétova.
Podmínkou realizace je po dobu výstavby přerušit napojení tř. Vinohradské na Severojižní
magistrálu, nebo přes zahloubení po dobu výstavby zrealizovat provizorní přemostění.
Konkrétní řešení možnosti zachování tohoto propojení se ověří v dalším stupni PD na základě
podrobného zaměření.
Mimo uvedených zařízení nevyvolává rozsáhlé přeložky a úpravy stávajících inženýrských
sítí. Střety s inženýrskými sítěmi se navrhuje řešit sítí kolektorů, které se zrealizují v předstihu
a tím se ze zájmového prostoru stavby odstraní inženýrské sítě.
Po dobu realizace musí být zachováno propojení pěších tras provizorním přemostěním.
Organizace výstavby
Před zahájením stavby se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – Čelakovského sady přeloží stávající inženýrské sítě.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně.
Z hlediska provádění tunelů se doporučuje je zrealizovat v celém úseku od Hlavního nádraží
až k Nuselskému mostu. V případě realizace pouze úseku Hlavní nádraží – Čelakovského
sady (I. etapa realizace) by bylo problematické další provádění tunelů směrem k Nuselskému
mostu z hlediska přístupu na staveniště tunelů směrem od Čelakovského sadu (provozovaný
úsek postavený v rámci I. etapy).
Bylo by výhodné v souběhu s výstavbou tunelů v úseku Hlavní nádraží - Anglická provádět
výstavbu dvoupruhového tunelu od Nuselského mostu k Čelakovského sadům pro směr jízdy
do centra. Nejprve realizovat stavební jámu pro hloubený tunel a sjezdovou rampu v prostoru
ulice Lublaňské a přilehlém parku. Potom navázat ražbou dvoupruhového tunelu v převážném
rozsahu pod ulicí Lublaňskou směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského sadech.
Po provedení se tranzitní doprava ve směru Nuselský most – Holešovice převede do
zrealizovaného tunelu a následně se budou provádět práce na napojení tunelů na ul.
Mezibranskou, Legerovu a úpravy ulic Mezibranská, Sokolovská, Legerova atd.
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Dvoupruhová část vozovky v Legerově ulici mezi Nuselským mostem a ulicí Wenzigovou by
následně sloužila pro dopravu v opačném směru (z centra). Ze Sokolské ulice by byla vedena
objízdná trasa ulicí Wenzigovou a Legerovou na Nuselský most. V Sokolské ulici v úseku od
ulice Wenzigovy k Nuselskému mostu by byla vybudována stavební jáma pro hloubený tunel
a sjezdovou rampu. Následně by byl ražen dvoupruhový tunel převážně pod ulici Sokolskou
směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského sadech.
Kanalizační sběrače z oblasti Vinohrad v místě křížení s tunely se předpokládá vykřížit v
prostoru mezi patrovými tunely.
Řešení výstavby po etapách s časovou prodlevou by přineslo značné komplikace. Výstavbu
ražených tunelů bude nutno provádět částečně či zcela od Nuselského mostu se zásahem do
předpolí mostu stavbou a zařízením stavby.
V etapizaci bude nutno počítat s mezidobím pro výstavbu ražených tunelů. S tím budou
spojeny prostorové, časové a organizační nároky.
Hloubené tunely budou realizovány po etapách v rozsáhlé stavební jámě. Návrh počítá s
maximálním využitím konstrukčních, vodotěsných podzemních stěn, která budou kromě
zajištění stavební jámy plnit funkci definitivních stěn tunelů. Řešení s užitím konstrukčních
podzemních stěn umožňuje realizovat zastropení tunelů z mělkých předvýkopů. Následně lze
provádět definitivní úpravy na povrchu. Výkopy je možno provádět současně s pracemi na
povrchu pod zakrytím a následně ostatní dokončovací práce uvnitř tunelu, včetně montáže
technologického a provozního vybavení.
Zajištění stavebních jam konstrukčními a kotvenými podzemními stěnami bude kombinováno
s kotveným záporovým pažením v místech, kde nebude použití podzemních stěn efektivní.
Dále v kombinaci s opěrnými zdmi pro rampy a se svahovanou jámou předvýkopů pro
výstavbu podzemních stěn.
Ražené tunely budou realizovány z portálů zřízených ve stavení jámě v Čelakovského
sadech. To platí pro případ, kdy budou obě etapy výstavby plynule navazovat. Směr ražby se
předpokládá k Nuselskému mostu pod zástavbou v prostoru mezi ulicemi Sokolská a
Lublaňská. Budou prováděny novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v dílčím členění
výrubu, se zajištěním ze stříkaného betonu, ocelových sítí a kotev.
Jako metoda ražby a konstrukční řešení se nabízí alternativní výstavba pomocí tunelovacího
stroje – TBM. Kromě vysoké rychlosti ražby lze max. omezit deformace nadloží a negativní
vliv na povrchovou zástavbu. Problémem jsou vysoké pořizovací náklady na tunelovací stroj
možnosti jeho případné další použití a logistika odvozu a návozu materiálu při vysoké
rychlosti výstavby.
V souvislosti se zvolenou technologií výstavby a etapizací bude v dalších stupních přípravy
upřesněno rozhraní etap a jednotlivých typů konstrukcí.
Systémovou součástí ražby tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je to
souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti prováděných
postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. V rámci sledování,
měření geotechnického monitoringu budou sledovány velikosti a vývoj poklesové kotliny při
ražbě tunelů a bude kontrolováno dodržování dovolené úrovně seismických účinků při
případném provádění trhacích prací.
Vyhodnocení sledovaných a měřených údajů umožní optimalizaci technologických postupů a
zajistí bezpečnost výstavby. Tyto činnosti zajišťují ochranu života, zdraví, majetku a
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životního prostředí v dosahu zóny ovlivnění stavbou. Tato zóna bude předem stanovena v
projektové dokumentaci.
Po vyražení tunelů a zajištění primárním ostěním bude provedena hydroizolace a sekundární
ostění z monolitického železobetonu.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené bude zahájena přípravnými a
předstihovými pracemi, které budou zahrnovat:
• stavebně technický průzkum, archeologický průzkum, zajištění založení blízký objektů a
stávajících inženýrských sítí v zóně vlivu stavby, ostatní technická a organizační opatření
spojená s ovlivněním organismu města stavebními pracemi,
• stavební a organizační opatření spojená s posunutím větracích objektů metra trasy „A“ a
„C“ v Čelakovského sadech. V případě Trasy „A“ půjde o přestavbu povrchového
větracího kiosku a podzemích částí (větracího kanálu a šachty). Bude nutno upravit
dočasně režim větrání stanice Muzeum trasy „A“,
• dopravní opatření,
• vybudování kolektorových tras pro definitivní uložení inž. sítí. Vzhledem k tomu že celá
stavba bude prováděna v oblasti městské památkové zóny je navrženo rozšíření stávající
kolektorové sítě v rozsahu kolektorizace do budoucna uvažované. Nově bude možno do
kolektorů uložit kanalizaci. Pro zajištění plynulé výstavby ražených tunelů se také v
oblasti Nového města navrhuje rozšíření kolektorizace pro definitivní uložení inž. sítí.
Toto řešení mimo jiné umožní uvolnění prostoru pro event. sanace podzákladí objektů na
povrchu, které budou podcházeny tunely,
• demolice, provizorní i definitivní přeložky ostatních dotčených inž. sítí (mimo rozsah
kolektorizace), úpravu jižní částí kolejiště Hlavního nádraží v rozsahu kolize s konstrukcí
tunelů a sanace horninového prostředí pro zajištění bezpečného postupu výstavby,
• terénní úpravy a předvýkop pro realizaci podzemních stěn a ostatních částí tunelu,
• sanační a podchytávací práce spojené s podcházením traťových tunelů metra trasy“C“,
vzduchotechnických tunelů metra a ostatních podzemních konstrukcí.
Varianta dlouhý tunel (patrové uspořádání)
Dopravně totožná varianta jako předchozí, rozdíl je pouze ve vedení v patrovém uspořádání i
v ražené části II. etapy.
Výškové řešení tras
Maximální podélný sklon na rampách je v rámci I. etapy navržen 7,75%.
Maximální podélný sklon v rámci II. etapy je navržen 7,75%.
Mostní objekty, tunelové objekty
Mostní objekty jsou totožné s předchozí variantou.
Hloubené tunely v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou NM a jižní částí
kolejiště Hlavního nádraží, pod Vinohradskou ul. a v prostoru Čelakovského sadů za starou
budovou Muzea a u Nuselského mostu. Oproti variantě se dvěma samostatnými raženými
tunely budou konstrukce pro oba dopravní směry v kompaktnějším tvaru. Budou striktně
vedeny v jedné dvoupatrové železobetonové konstrukci. Rozplet se směrovým a výškovým
oddalováním otevřených a uzavřených tubusů se týká pouze větve, která se ve směru do
centra (od Nuselského mostu) připojí rampou z povrchu Legerovy ulice a v opačném směru (k
Nuselskému mostu) kde větev hloubených tunelů stoupá do otevřené rampy k ul.
Mezibranská.
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Ražený dvoupatrový tunel bude realizován z portálu ve stavení jámě v Čelakovského
sadech. Ražba se předpokládá směrem pod blokovou zástavbou ulice Žitná k náměstí
I.P.Pavlova a dále k Nuselskému mostu. Tunel podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra
trasy “C“, kde je zároveň nejnižší místo trasy tunelu. Podchází vzduchotechnické kanály
metra a dále je veden pod Sokolskou ulicí. Tato část dvoupatrového tunelu je dlouhá 850 m.
Zhruba v prostoru Fügnerova náměstí se dvoupatrový tunel rozdělí na horní a spodní
samostatný tunel. Spodní (pravý) tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dále ražený až k
hloubenému úseku pod Sokolskou ulicí délky 135 m. Na konci za portálem vystupuje
otevřenou rampou na povrch v předpolí Nuselského mostu.
Horní levý tunel (směr od Nuselského mostu) bude dlouhý 361m. Je veden šikmo pod bloky
domů mezi Fügnerovým náměstím a Wenzigovou ulicí v menší hloubce pod terénem a
pokračuje pod Legerovou ulicí až k předpolí Nuselského mostu kde za portálem vystupuje na
povrch hloubenou částí délky 219 m a otevřenou rampou.
Úsek pravého samostatného tunelu pod bloky domů mezi Fügnerovým náměstím a
Wenzigovou ulicí v délce cca100 m bude technicky náročnou konstrukcí. Domy blokové
zástavby budou podcházeny na kontaktu se základy budov. Výškové vedení tunelu je zde totiž
limitováno právě těmito konstrukcemi a polohou traťových tunelů metra trasy C, které bude
nutno nadejít.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů)
Větrání tunelů bude podélné s možností odvedení části škodlivin mimo portálové oblasti.
Pro tunel bude vybudován větrací objekt, který bude zahrnovat větrací tunel, šachtu, strojovnu
vzduchotechniky a výdechový komín.
Na dvoupatrový tunel je větrací tunel napojen v prostoru Apolinářské ulice. Do
podpovrchového objektu strojovny vzduchotechniky je zaústěn šachtou vedle vodojemu u
ulice Ke Karlovu. Na terénu bude na větrací objekt navazovat větrací komín výšky, kterou
stanoví výpočty rozptylů. Na podpovrchovou část-strojovnu vzduchotechniky bude možno
umístit prostory provozně technického vybavení tunelů.
Větrací cesty budou zároveň požárně nástupními komunikacemi pro jednotka HZS.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z tunelu provedena také samostatná úniková chodba
směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a výtahem pro
evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Bilance základních výměr
I. etapa:
Délka stavby SJM úsek Hl. Nádraží – Žitná cca 730 m
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka stavby SJM úsek Žitná – Nuselský most cca 1180 m (v každém směru jízdy)
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka tunelových úseků – I. etapa, LTT cca 420 m
Délka tunelových úseků – I. etapa, PTT cca 750 m
Délka mostů cca 20 m
Délka úprav tramvajové trati vč nového úseku na Václavské náměstí činí cca 590 m
Nová okružní křižovatka na SJM 1
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II. etapa:
Délka tunelových úseků – II. etapa, PTT+LTT (patrový) cca 671 m
Délka tunelových úseků – II. etapa, LTT cca 361 m
Délka tunelových úseků – II. etapa, PTT cca 314 m
Podmínky realizace (viz varianta dlouhý tunel)
Organizace výstavby
bude obdobná jako u varianty dlouhý tunel.
Hloubené tunely budou realizovány po etapách v jednodušší stavební jámě než při řešení se
dvěma samostatnými raženými tunely.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně.
V části hloubených tunelů počítá návrh s maximálním využitím konstrukčních, vodotěsných
podzemních stěn, která budou kromě zajištění stavební jámy plnit funkci definitivních stěn
tunelů.
Řešení s užitím konstrukčních podzemních stěn umožňuje realizovat zastropení tunelů z
mělkých předvýkopů. Následně lze provádět definitivní úpravy na povrchu. Výkopy je možno
provádět současně s pracemi na povrchu pod zakrytím a následně ostatní dokončovací práce
uvnitř tunelu, včetně montáže technologického a provozního vybaven
Zajištění stavebních jam konstrukčními a kotvenými podzemními stěnami bude kombinováno
s kotveným záporovým pažením v místech, kde nebude použití podzemních stěn efektivní.
Dále v kombinaci s opěrnými zdmi pro rampy a se svahovanou jámou předvýkopů pro
výstavbu podzemních stěn.
Ražené tunely budou prováděny novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v dílčím
členění výrubu, se zajištěním ze stříkaného betonu, ocelových sítí a kotev. Konstrukce
dvoupatrového tunelu je technicky náročná, avšak oproti variantě se dvěma samostatnými
tunely přináší časovou úsporu a zmenšuje rozsah vlivu stavby na okolí. Obdoba takto velké
tunelové stavby je již realizována. Jde o raženou vzduchotechnickou strojovnu pod Letnou
která je součástí komplexu staveb „Blanka“.
Postup výstavby a konstrukční řešení bude kombinovat hloubený i ražený způsob výstavby.
Bude nutno podchytávat základy domů, metodami speciálního zakládání a zpevňovat podloží
budov i tunelu.
Tyto práce budou kromě technické náročnosti vyžadovat důkladné řešení majetkoprávních
vztahů pro výstavbu i provoz.
Systémovou součástí ražených tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je
to souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti
prováděných postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. V rámci
sledování, měření geotechnického monitoringu budou sledovány zejména velikosti a vývoj
poklesové kotliny při ražbě tunelů a bude kontrolováno dodržování dovolené úrovně
seismických účinků při případném provádění trhacích prací.
Vyhodnocení sledovaných a měřených údajů umožňuje optimalizaci technologických postupů
a bezpečnost výstavby. Tyto činnosti zajišťují ochranu života, zdraví, majetku a životního
prostředí v dosahu zóny ovlivnění stavbou. Tato zóna bude předem stanovena v projektové
dokumentaci.
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Před zahájením realizace se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – Čelakovského sady přeloží stávající inženýrské sítě.
Z hlediska provádění tunelů se doporučuje je zrealizovat v celém úseku od Hlavního nádraží
až k Nuselskému mostu. V případě realizace pouze úseku Hlavní nádraží – Čelakovského
sady (tzv. I. etapa realizace) by bylo problematické další provádění tunelů směrem k
Nuselskému mostu z hlediska přístupu na staveniště tunelů směrem od Čelakovského sadu
(provozovaný úsek postavený v rámci I, etapy).
Další výhoda provedení tunelů v celé délce je ta, že po provedení se tranzitní doprava ve
směru Nuselský most – Holešovice převede do zrealizovaného tunelu a následně se budou
provádět práce na napojení tunelů na ul. Mezibranskou, Legerovu a úpravy ulic Mezibranská,
Sokolovská, Legerova atd.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené (viz dlouhý tunel). V etapizaci bude
nutno počítat s mezidobím pro realizaci raženého dvoupatrového tunelu. S tím budou spojeny
prostorové, časové a organizační nároky na výstavbu.
Kombinovaná varianta
Směrové a výškové řešení tras
Rozsah varianty je totožný s ostatními tunelovými variantami. V podstatě vychází z varianty s
dlouhými tunely s odděleným vedením protisměrných tunelových trub v oblasti za budovou
Státní opery a Národního muzea. Dále je vypuštěno tunelové rozvětvení za budovou
Národního muzea, s výjezdy v Čelakovského sadech. Dopravní vazby, které byly realizovány
prostřednictvím krátkých tunelových trub I.etapy, jsou realizovány povrchově za historickou
budovou Národního muzea. Rovněž tak vazby ve směru Nuselský most Václavské nám.
(obousměrně). Za budovou Státní opery národního muzea jsou navrženy 1+1 jízdní pruhy.
Toto řešení umožňuje ponechat tramvajovou trať ve stávající poloze, v dalších stupních PD
bude prověřena možnost odbočení na Václavské náměstí. V místech stávajícího podchodu pro
pěší za Muzeem budou tunely již v dostatečné hloubce, takže bude možno podchod ponechat,
upravit, či obnovit.
Maximální podélný sklon v tunelových úsecích je navržen 7,75%.
Mostní objekty, tunelové objekty
Přes SJM je v prostoru okružní křižovatky navržen jeden mostní objekty dl. cca 20 m. Pro
urychlení výstavby se tento objekt předpokládá jako prefabrikovaný železobetonový.
Tunelové řešení varianty počítá s hloubenými tunely v podstatně menším rozsahu oproti
návrhu variant předchozích. Hloubené tunely začínají ihned za mimoúrovňovou kruhovou
křižovatkou a jsou vedeny do prostoru za stávajícími garážemi „Slovan“, částečně v prostoru
kolejiště hl. Nádraží. Stavební jáma zde bude komplikovaná spíše z důvodů přípravných a
organizačních prací (přeložky, demolice, úprava dopravního režimu na HN atp.) než z důvodu
zajištění a jeho rozsahu. Zajištění jámy předpokládáme pomocí kotvených záporových ev.
pilotových stěn realizovaných z předvýkopů. Délka obou samostatných hloubených tunelů je
78 m.
Z portálu stavební jámy pro hloubené části jsou vedeny dva samostatné ražené tunely pod
kolejištěm HN a za budovou Státní opery, novou budovou muzea pod Vinohradskou ul., do
prostoru Legerovy ulice a Čelakovského sadů za historickou budovou Muzea. Směr ražby se
předpokládá k Nuselskému mostu pod zástavbou v prostoru mezi ulicemi Sokolská a
Lublaňská.
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Pravý-západní tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dlouhý 1.223 m, max. nadloží bude
25m. Podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra trasy “C“, kde je zároveň nejnižší místo
trasy tunelu, podchází vzduchotechnické kanály metra a dále je veden v převážné délce pod
Sokolskou ulicí. Na konci vystupuje hloubenou částí délky 145 m a otevřenou rampou na
povrch v předpolí Nuselského mostu.
Levý-východní tunel (směr od Nuselskému mostu do centra) bude dlouhý 1.230 m, max.
nadloží bude 16m. Je veden v menší hloubce pod terénem. Šikmo podchází bloky domů mezi
Žitnou a Jugoslávskou ulicí a pokračuje pod Lublaňskou ulicí až k předpolí Nuselského
mostu. Zde trasa rovněž vystupuje hloubenou částí délky 145m a otevřenou rampou na
povrch.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů).
Větrání tunelů za provozu bude příčné nebo polopříčné s možností odvedení části škodlivin
mimo portálové oblasti. Pro oba tunely budou vybudovány dva samostatné větrací objekty
které budou zahrnovat větrací tunely, šachty, strojovny vzduchotechniky a výdechový komín.
Na pravý tunel je větrací tunel napojen v prostoru Apolinářské ulice. Do podpovrchového
objektu strojovny vzduchotechniky je zaústěn šachtou vedle vodojemu u ulice Ke Karlovu.
Na terénu bude na větrací objekt navazovat větrací komín výšky kterou stanoví výpočty
rozptylů.
Na levý tunel je větrací tunel napojen v prostoru Wenzigovy ulice. Do podpovrchového
objektu strojovny vzduchotechniky je zaústěn šachtou na konci ulice Lublaňská. Na terénu
bude na větrací objekt navazovat větrací komín výšky kterou stanoví výpočty rozptylů
umístěný ve svahu sadových úprav nad Bělehradskou ulicí. Větrací cesty budou zároveň
požárně nástupními komunikacemi pro jednotky HZS. Na podpovrchovou část-strojovnu
vzduchotechniky bude možno umístit prostory provozně technického vybavení tunelů.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z obou tunelů provedena také samostatná úniková
chodba směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a
výtahem pro evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Bilance základních výměr
Délka stavby SJM úsek Hl. Nádraží – Žitná cca 730 m
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka stavby SJM úsek Žitná – Nuselský most cca 1180 m (v každém směru jízdy)
Délka úprav ostatních komunikací v tomto úseku cca 1000 m
Délka tunelových úseků – LTT cca 1453 m
Délka tunelových úseků – PTT cca 1446 m
Délka mostů cca 20 m
Délka nového úseku tramvajové trati na Václavské náměstí činí cca 320 m
Nová okružní křižovatka na SJM 1
Podmínky realizace
Při výstavbě hloubené části tunelů bude nutná výluka části jižního zhlaví (týká se několika
staničních kolejí).
Mimo uvedených zařízení nevyvolává rozsáhlé přeložky a úpravy stávajících inženýrských
sítí. Výstavba tunelů není podmíněna návrhem sítí kolektorů, jejich výstavba je však
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minimálně vhodná, a je třeba jí zvážit. Jejich výstavba by předcházela samotné výstavbě
tunelových částí SJM.
Organizace výstavby
Před zahájením realizace se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – ul. Vinohradská přeloží stávající inženýrské sítě.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně. Po vyhloubení stavební jámy pro ražbu tunelů může být provedeno její překrytí
a následné započetí ražby v ražené části tunelů. Doprava může být při při výstavbě ražených
částí již převedena zpět za budovy Národního muzea. Po dokončení a zprovoznění tunelových
trub bude započata úprava uličních prostorů.
Ražené tunely budou prováděny pomocí tunelovacího stroje – TBM. Délka ražených tunelů
zvlášť i dohromady dává opodstatnění návrhu této metody.
Ražba tunelovacím strojem typu do skalního a poloskalního prostředí je rychlejší než ražba
NRTM (Novou Rakouskou tunelovací metodou). Rychlost ražby dle mnoha zkušeností
obdobných staveb je v rozmezí od 10 m do 25 m za den. Celková doba výstavby vlastních
tunelových trub, která má největší vliv na povrchovou zástavbu se tak omezí na řádově
měsíce. Tunelovacím strojem lze max. omezit deformace nadloží a tím negativní vliv na
povrchovou zástavbu. Ražba se provádí bez trhacích prací a oba tunely lze vyrazit za použití
jednoho stroje.
Ostění tunelů bude kruhové, vodotěsné, skládané ze železobetonových tybinků. Ihned za
tunelovacím strojem zůstává ostění tunelu definitivní a dokončovací práce se soustředí na
vnitřní konstrukce vozovek a technologického vybavení. Kruhový profil umožňuje využití
prostoru ve vrcholu klenby i pod vozovkou pro větrání. Pod vozovkou je kromě toho dostatek
prostoru pro kabelové kanály. Tady je možné vedení kabelů pro provoz tunelů ale i vedení
jiných správců inž. sítí.
Atypické krátké profily tunelů jako jsou tunely rozšířené na nouzové zálivy, příčná napojení
na větrací a únikové chodby se provedou formou dodatečného přestrojení kruhového profilu
Ražby metodou TBM mají oproti „klasické“ ražbě zásadní výhody, která však omezují
vysoké pořizovací náklady na tunelovací stroj, možnosti jeho případného dalšího použití a
logistika množství odvozu a návozu materiálu při vysoké rychlosti výstavby.
V souvislosti se zvolenou technologií výstavby a etapizací bude v dalších stupních přípravy
upřesněno rozhraní etap a jednotlivých typů konstrukcí.
Systémovou součástí ražby tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je to
souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti prováděných
postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. V rámci sledování,
měření geotechnického monitoringu budou sledovány velikosti a vývoj poklesové kotliny při
ražbě.
Vyhodnocení sledovaných a měřených údajů umožní optimalizaci technologických postupů a
zajistí bezpečnost výstavby. Tyto činnosti zajišťují ochranu života, zdraví, majetku a
životního prostředí v dosahu zóny ovlivnění stavbou. Tato zóna bude předem stanovena v
projektové dokumentaci.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené bude zahájena přípravnými a
předstihovými pracemi, které budou zahrnovat práce a činnosti prakticky shodne s
předchozími variantami, zejména s variantou -“dlouhý tunel“. V etapizaci bude nutno počítat
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s mezidobím pro výstavbu ražených tunelů. S tím budou spojeny prostorové, časové a
organizační nároky.
Kombinovaná varianta optimalizovaná
Optimalizace kombinované varianty je následující:
Redukce tunelových trub na pouze jednu se 2 jízdními pruhy obousměrně pojížděnou.
Vhodné je přidání třetího zúženého nepojížděného středního jízdního pruhu (pro průjezd
vozidel IZS odstavení vozidel při poruše).
Úsek Hlavní nádraží – Žitná rozšířen na 2+2 jízdní pruhy obdobně jako v povrchové variantě.
Oproti této variantě je řešeno odlišným způsobem vedení tramvajové dopravy (vyloučeno
tramvajové propojení Škrétova – Václavské nám., a naopak zachováno dnešní propojení do
Vinohradské ulice).
Mostní objekty, tunelové objekty
V optimalizované variantě je tunel pouze jeden rozšířený. Je dlouhý a rozdělen na hloubené a
ražené úseky shodně s variantou kombinovanou, která má tunely dva. Směrové a výškové
vedení je shodné s pravým tunelem (z centra na Nuselský most) kombinované varianty.
Ražený tunely by se prováděl novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v dílčím členění
výrubu, se zajištěním ze stříkaného betonu, ocelových sítí a kotev, podobně jako ražba tunelů
ve variantě „dlouhý tunel“. Rozšíření průjezdního prostoru v geometrii profilu tunelu
umožňuje umístit pod vozovku větrací a kabelové kanály. Celkově je toto řešení oproti
variantám se dvěma tunely úspornější jak z hlediska výstavby tunelu raženého, tak i
hloubených navazujících částí.
Před zahájením realizace se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – ul. Vinohradská přeloží stávající inženýrské sítě.
Při realizaci Severojižní magistrály v úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné
dopravu v úseku nám. I.P. Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova,
které se budou provozovat obousměrně. Po vyhloubení stavební jámy pro ražbu tunelů může
být provedeno její překrytí a následné započetí ražby v ražené části tunelů. Doprava může být
při výstavbě ražených částí již převedena zpět za budovy Národního muzea. Po dokončení a
zprovoznění tunelových trub bude započata úprava uličních prostorů.
Bilance základních výměr
V zásadě se neliší od varianty kombinované, s tím, že délka tunelových úseků je poloviční, s
rozšířeným tunelovým profilem (3 jízdní pruhy).
Podmínky realizace (viz varianta kombinovaná)
Organizace výstavby (viz varianta kombinovaná)

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

vzhledem k podmínkám (zprovoznění část MO, doba přípravy, finanční
možnosti) nelze předpokládat dříve než v r. 2015

Dokončení závisí na vybrané variantě a délce výstavby:
povrchová varianta

2 roky

krátký tunel

3 roky

dlouhé tunely

4 roky
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B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
Kraj

Praha

Město

Praha

Městská část

Praha 1
Praha 2

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů, které
budou tato rozhodnutí vydávat
Tab. 1 Výčet rozhodnutí
Rozhodnutí
Územní rozhodnutí
Stavební povolení

Zákon

Úřad

183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny

Odbor dopravy MHMP
Odbor dopravy MHMP

Výjimka ze základních podmínek
ochrany zvlášť chráněných druhů
živočichů a rostlin a silně ohrožených
druhů*
Povolení kácení zeleně rostoucí mimo les 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny
Posouzení dokumentace ve vztaku
20/1987 Sb. o státní památkové péči
k PPR.
Výjimka z ochranného pásma národní
20/1987 Sb. o státní památkové péči
kulturní památky
Povolení k nakládání s povrchovými a
254/2001 Sb. o vodách
podzemními vodami
Přeložky tramvajových tratí,
266/1994 o drahách
zásah do pozemku HN
Povolení zřízení křižovatky
13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích
Místní úprava provozu
361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích

Odbor životního prostředí
MHMP

Odbory životního prostředí ÚMČ
Praha 1 a 2
Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu MHMP
Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu MHMP
Odbor ochrany prostředí MHMP
drážní úřad
Odbor dopravy MHMP
Odbor dopravy MHMP po
předchozím písemném vyjádření
příslušného orgánu policie.

* viz kap. D.I.7
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B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Předpokládají se převážně zábory v majetku města, soukromý pozemek garáží Slovan a
částečný zábor pozemku ČD, případně menší plochy soukromých pozemků. Zabírané plochy
jsou evidovány jako ostatní, zastavěná plocha, případně jako plocha ostatní - zeleň. K záboru
ZPF a PUPFL nedojde, dojde ke změnám ploch zeleně. Orientační trvalé zábory zeleně včetně
rekultivovaných ploch stávající magistrály jsou uvedeny v Tab. 27
Dočasný zábor nebyl v tomto stupni PD zjišťován, ZOV nebyly zpracovány. Potřebné plochy
ZS jsou limitovány okruhem staveniště, mohou být umístěny na ostatních plochách, je však
nutno brát ohled na zájmy vlastníků parcel, hlavní ZS se předpokládá na místě demolovaných
garáží Slovan. Nelze připustit zábor sadových ploch mimo trvalé zábory, těmto plochám je
nutno věnovat zvláštní ochranu a ochránit zeleň.
Specifickým záborem je dočasný zábor (částečně zeleně, částečně komunikace SJM) při
výstavbě hloubených tunelů, kdy bude plocha po dokončení upravena pro využití na povrchu
– částečně jako zpevněné plochy, částečně pro parkovou zeleň. Vzhledem k navrhované
technologii milánských stěn bude zábor širší maximálně 3 m na každou stranu od rubu stěn.

B.II.2. Voda
Pro provoz záměru nejsou zapotřebí žádné zdroje vody. Nárazová potřeba pro zálivku zeleně
bude zajišťována kropícími vozy či cisternami v režii správce komunikace.
Pro výstavbu bude v případě potřeby provedeno napojení na veřejný vodovod, bude osazeno
měřidlo spotřeby vody podle pokynů správce vodovodu. Voda bude použita pro sociální
zařízení stavby, případně pro kropení při stavebních pracích. Upřesnění bude provedeno
po stanovení dodavatele a zjištění jeho potřeb.
Podle směrnice MŽP ČSSR č. 9/1973 jsou pro sociální účely požadovaná množství:
pro pití 5 l/osobu a směnu
pro hygienu 120 l/ osobu a směnu
což je v souladu s přílohou 12 pol. VII vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
Celkové množství spotřeby vody pro hygienické a sociální účely bude závislé na organizaci
výstavby a na počtu pracovníků činných při výstavbě, velikosti a vybavení sociálního zázemí.
Potřeba technologické vody se vztahuje především na výrobu betonové směsi, ošetřování
betonu, výše zmíněné kropení a očistu stavebních strojů a vozidel. Betonová směs bude na
staveniště převážně dopravována v domíchávačích, ostatní provozní voda může být pokryta
dovozem v cisternách.
Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách (platí i
pro kap. B.III.2 a D.I.4)
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B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje
Z výpočtu odhadu nákladů v TS lze přibližně stanovit rozsah prací) a uvést potřebu
nejdůležitějších materiálů pro stavbu (Tab. 2).
Kromě materiálů uvedených v tabulce budou zapotřebí materiály pro vybavení komunikace –
ocelová svodidla, plastové sloupky, kanalizace včetně žlabů a vpustí atp. a vyvolané úpravy
dotčených inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci stávající kanalizace a plynovodu, úpravu
teplovodu, přeložky a úpravy dálkových a místních kabelů a veřejného osvětlení.
Stavební materiály budou zajišťovány běžným způsobem. Dodavatel bude stavbu zásobovat
buď z vlastních stavebních dvorů, případně zřídí nová v místě stávajících zpevněných ploch
staveniště pro nejnutnější zařízení a materiály podle návrhu ZOV. Detailní řešení ZS je
odvislé od možností vybraného zhotovitele stavby.
Tab. 2 Orientační odhad prací
Varianta z TS

Vozovky (m2)
Vozovky v tunelu (m2)
2

Chodníky (m )
Chodníky v tunelu (m2)
3

Betonové konstrukce (m )
Úpravy konstrukcí (m2)
Podzemní stěny (m2)
Hloubené tunely (m)
Ražené tunely (m)
Dvoukolejná trať (m)
2

Mosty (m )
Portály (ks)
Úprava území včetně zeleně (m2)

Povrch.

Krátký
tunel

Dlouhý
tunel

Dl.
tunel 2
patra

Komb.

Komb.
opt.

56007
0
6527
0
1600
665
0
0
0
520
0
0
15000

51902
3710
7428
530
2860
551
3500
265
0
590
0
2
15000

56227
23511
7420
6474
21633
34466
11479
14415
701
590
240
6
16500

56227
23511
7420
6474
21633
34466
11479
14415
1041
590
240
6
16500

55756
21743
7280
5798
30049
10111
9921
0
2453
0
250
4
14500

55756
11000
7280
3000
16080
6210
7900
0
1223
0
250
2
14500

Materiály
a
kamenivo, živičné směsi,
trativody
beton
kamenivo, obrubníky,
zámková dlažba, mozaika
beton

železobeton, beton, ocel

železobeton, beton
kolejnice, lože

železobeton, beton

ornice, rostliny

Stavba nevyžaduje zvláštní nároky na zdroje energie. Elektrická energie, voda atd. pro stavbu
bude dodávána na základě smlouvy mezi dodavatelem média a zhotovitelem stavby.

B.II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Nároky na dopravní infrastrukturu
Pro potřebu EIA byly zpracovány prognózy vývoje dopravních intenzit (DI) pro dva
výhledové stavy. (Podrobně viz příloha 2):
pro stav v roce 2017 (rok 2017 - zpracovatel TSK-ÚDI)
pro výhledový konečný stav podle UPn (výhledový rok - zpracovatel ÚRM)
V souvislosti s výhledovým stavem se prognózy liší také v rozsahu dokončených staveb
městského silničního systému, v obou stavech není uvažováno s Výtoňským a Karlínským
mostem, nábřeží v PPR jsou obousměrná pro automobilovou dopravu.
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pro rok 2017 jsou uvažovány (kromě současné situace) zprovozněné stavby:
• SJM mezi I.P.Pavlova a Nuselským mostem 2+2,
• Městský okruh v úseku Malovanka - Pelc Tyrolka, vč. Trojského mostu
• Pražský okruh v úseku D1 – Běchovice (st. 511),
• první část přeložky I/12 (úsek PO – Do Panenek)
pro výhledový konečný stav podle UPn ještě další zprovozněné komunikace:
• Dvorecký most profil 1+1,
• Jeremenkova ulice profil 1+1,
• SJM mezi MO a Na Strži 3+3, mezi Na Strži a Hlávkovým mostem 2+2,
• kompletní SOKP,
• kompletní MO,
• D3,
• Břevnovská radiála (SOKP - Vypich),
• Radlická radiála,
• nová I/12 (SOKP - Úvaly).
Tyto prognózy, zpracované pomocí počítačových programů pro celou Prahu jsou použity pro
posouzení vlivů posuzovaných variant na nejbližší komunikace SJM v rozsahu přibližně od
Hlavního nádraží po Nuselský most a mezi Karlovým náměstím a Náměstím Míru.
Tab. 3 Přehled zpracovaných kartogramů v příloze 2
Označení
Varianta (viz
TSK - ÚDI
ÚRM
kap. B.I.5)
Název var.
Kartogram č.
Název var. Kartogram č.
r. 2010
A.1
2.1 (a,b)
0
B.1
2.2 (a,b)
1
01
1
B.2
2.3 (a,b)
2
02
2
B.3
2.4 (a,b)
3
03
3
B.4
2.5 (a,b)
4
04
4
B.5
2.6 (a,b)
5
05
Vlivem převedení dopravy do tunelů dopravního systému od r. 2010 do r. 2017, zejména
dopady zprovoznění městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka (tzv. tunelového
komplexu „Blanka“) dojde ke snížení intenzit dopravy v souběžných směrech, hlavně
v ulicích Čs. Armády – Korunovační, Milady Horákové – Veletržní, Keplerova – Mariánské
hradby – nábř. E.Beneše – nábř. kpt. Jaroše – Bubenské nábř., Železničářů a Argentinská. Do
řešené oblasti se promítne jen menší snížení dopravy na severu v ul. Wilsonově, na dalších
komunikacích centra dochází již jen k menším poklesům.
Po dokončení celého dopravního systému ve výhledovém roce bude docházet k přesunům
dopravy z dalších komunikací, řešené oblasti se však dotkne minimálně. Podstatný vliv na
intenzitu dopravy bude mít předpokládaný růst motorizace.
Nulová varianta (bez úprav komunikací)
Předpokládaný vývoj dopravních intenzit v jednotlivých úsecích sledovaných komunikací je
znázorněn na grafech porovnávajících změny v případě zachování stávajícího stavu. Grafy
jsou sestaveny pro tři typy komunikací:
• vlastní severojižní magistrála, tj ulice Wilsonova, Mezibranská, Sokolská, Legerova,
Nuselský most
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komunikace v návaznosti na SJM, které ji křižují, případně jsou v těsné blízkosti
(Husitská, Seifertova, Hybernská, Vinohradská, Anglická, Žitná, Ječná, Rumunská,
Politických vězňů)
další významnější komunikace (např. souběžné se SJM) ve vymezeném prostoru
(Opletalova, Italská, Bělehradská, Slezská, Korunní, Francouzská)
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Na SJM bude intenzita dopravy oscilovat v rozmezí ± 10 % kolem stávajícího stavu vzhledem
k vyčerpané kapacitě komunikace. Pokud tak nebude realizována žádná z aktivních variant,
poklesne v roce 2017 proti současnému stavu v úseku I.P.Pavlova – Nuselský most dopravní
intenzita v uvažovaném úseku SJM v průměru o 4% a ve výhledovém roce dále v některých
úsecích poklesne, ve většině však stoupne, celkově v průměru o +2 %. V r. 2017 nepoklesne
výrazně ani intenzita pomalých vozidel (cca o 3 %), ve výhledovém roce však bude
převedeno na nové trasy cca 30 % pomalých vozidel.
Změna intenzit se projeví na ostatních ovlivněných komunikacích. V r. 2017 v některých
ulicích dojde k mírnému poklesu, v jiných k mírnému vzestupu dopravy (± 3 %). Ve
výhledovém roce však ve většině ulic kolem SJM dojde k výraznému zvýšení dopravy, u
osobních vozidel v průměru cca o 40 %, u pomalých vozidel o cca 8 %. Konkrétní rozdíly v
dopravních intenzitách úseků jednotlivých ulic při různých stavech (bez realizace záměru) lze
vyčíst z výše uvedených grafů.
Aktivní varianty
Pro posuzované aktivní varianty byly vypočteny prognózy dopravního zatížení a základní
kartogramy byly doplněny rozdílovými kartogramy – viz příloha 2.
Z prognóz vyplývá:
zúžení SJM na 2+2 pruhy v každém případě mírně sníží dopravní zatížení na povrchových
úsecích magistrály.
Varianta 1 (povrchová varianta)
• v r. 2017 dochází vlivem nedostatečné kapacity komunikací ke snížení intenzit dopravy v
celém řešeném tahu, tento pokles se projevuje více v jižní části u Nuselského mostu než v
severní části u Wilsonovy ul. Vlivem zklidnění nám. I. P. Pavlova dochází ke snížení
intenzit v ulicích Resslově a Ječné. Naopak mírné zvýšení intenzit lze zaznamenat v
mnoha ulicích Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vršovic. Na řadě těchto komunikací je
již dnes kapacita vyčerpána, model tak naznačuje enormní nárůst tlaku dopravy na tyto
čtvrti při podvázání kapacity SJM bez dalších opatření k regulaci zdrojů a cílů dopravy
v centru města. V této variantě vlivem nedostatečné kapacity klesá intenzita průjezdu mezi

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

Zklidnění SJM u Národního muzea

•

33

Wilsonovou a Nuselským mostem na 30 700 vozidel za den obousměrně, tedy na 69%
nulové varianty.
ve výhledovém roce dojde také ke snížení intenzit na SJM, ale ve většině ovlivněných ulic
vznikne tlak na vyšší dopravu a ke zhoršení průjezdnosti.

Varianta 2 (krátký tunel)
• vzhledem ke stejnému řešení mezi Čelakovského sady a Nuselským mostem se v r. 2017
v širších dopravních vztazích projevuje obdobně jako varianta povrchová. Průjezd
Wilsonova – Nuselský most dosahuje hodnoty 33 600 vozidel obousměrně, tedy 76%
nulové varianty. Pouze v nejbližším okolí muzea bude doprava svedena pod zem. To ale
neovlivní povrchové úseky Legerovy a Mezibranské ulice v křížení s ulicí Žitnou.
• ve výhledovém roce bude situace obdobná jako u povrchové varianty. Pouze v některých
úsecích okolních komunikací dojde k mírnému zvýšení dopravy proti variantě povrchové.
Varianta 3 (dlouhý tunel)
• v oblasti zvyšuje propustnost komunikační sítě a zvýhodňuje zejména průjezd Wilsonova
– Nuselský most, který v tomto případě dosahuje v r. 2017 nejvyšší hodnoty 50 300
vozidel obousměrně, tedy 114% nulové varianty. Dochází ke zvýšení intenzity dopravy na
Nuselském mostě a ve Wilsonově k jihu. Ve Wilsonově na sever zaznamenává model
pokles intenzity, kvůli problematickému napojení výjezdu z tunelu do okružní křižovatky
u garáží Slovan. Tato okružní křižovatka by se stala kritickým místem celého řešení a v
případě pokračování v projekčních pracích by se muselo toto místo ještě dořešit. Na
druhou stranu v této variantě dochází k největšímu snížení intenzit v Sokolské a Legerově,
s malými nepříznivými dopady na celou oblast Nového města, Nuslí a Vršovic.
• ve výhledovém roce tato varianta výrazně přispěje ke snížení dopravy v jižní části
Legerovy a Sokolské ulice, v ovlivněných ulicích doprava vzroste, v některých méně než
v povrchové variantě, v některých více, nepříznivý je významný nárůst dopravy na
Nuselském mostě a následně v ulici 5. května.
Varianta 4 (kombinovaná optimalizovaná)
• představuje kompromisní řešení, které zbytečně nenavyšuje propustnost komunikační sítě
v centru města a přitom umožňuje podstatné snížení intenzit v Sokolské a Legerově, a to
bez významných negativních dopadů do uliční sítě Nového Města, Vinohrad, Nuslí a
Vršovic. Průjezd Wilsonova – Nuselský most dosahuje v této variantě v roce 2017
hodnoty 46 100 vozidel obousměrně, tedy 104% nulové varianty, z toho 39 100 vozidel
tunelem 1+1 (85% tunelem, 15% po povrchu).
• ve výhledovém roce tato varianta snižuje dopravu v Legerově a Sokolské méně než
varianta 3, ale v ovlivněných ulicích zvyšuje dopravu mírněji. Na Nuselském mostě a ulici
5. května dojde zhruba ke stejnému nárůstu dopravy jako při variantě dlouhého tunelu.
Na základě prognóz byly sestaveny grafy, které ukazují potenciální změny dopravních
intenzit při realizaci aktivních variant v obou sledovaných stavech (2017 a výhled) s možností
porovnání se stávajícím stavem (r. 2010), opět pro tři výše uvedené typy komunikací.
Vzhledem k malému počtu pomalých vozidel a pro zvýšení přehlednosti jsou uvedena pouze
všechna vozidla. Na základě těchto grafů jsou zpracována závěrečná shrnutí kapitoly. Tato
sumarizace nemusí být pro některou z ulic platná a dochází zde k rozdílným hodnotám, což
lze vyčíst z uvedených grafů (na samostatných stránkách).
Učinit závěr celkové výhodnosti některé z variant je obtížné vzhledem k rozdílnému ovlivnění
jednotlivých úseků sledovaných ulic, přesto však lze uvést:
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Pro ulice SJM v obou obdobích snižuje nejvíce dopravu varianta 3 s dlouhým tunelem,
následovaná kombinovanou variantou 4, nejméně pak varianta 0, poněkud větší vliv mají
varianty 1 a 2.
V ostatních sledovaných ulicích lze v r. 2017 stanovit pořadí 4-1-3-2-0, ve výhledovém roce
pak 3-1-4-2-0.
Pokud uvažujeme všechny sledované úseky včetně SJM, pak jednoznačně nejméně snižuje
celkové dopravní zatížení v obou obdobích varianta 0. V r. 2017 nejvíce sníží dopravu
varianta 3, méně, ale přibližně stejně, snižují dopravu varianty 1 a 4. Ve výhledovém roce
nejvíce sníží dopravu varianty 3 a 4, méně, ale přibližně stejně, snižují dopravu varianty 1 a 2.
Je ovšem nutné zdůraznit, že varianty 3 a 4, které převedou část dopravy pod zem, ji opět
vyvedou na Nuselský most a následně do ulice 5. května, která je též obydlená. Z hlediska
ovlivnění této ulice jsou nejvhodnější varianty 1 a 2. Dlouhé tunely, které částečně vyřeší
problém dopravy v Legerově a Sokolské ulici, jsou nejhorším řešením pro ulici 5. května.
Pokusili jsme se zjistit, jak se bude v případě jednotlivých variant vyvíjet povrchová doprava
v posuzovaných ulicích tzv. vozokilometry, tedy vynásobením délky jednotlivých úseků ulic
a předpokládanou intenzitou dopravy. Z celkového hodnocení vychází, že všechny aktivní
varianty celkový průjezd oproti nulové variantě sníží (nejvíce dlouhý tunel – na 78 %,
nejméně krátký tunel – na 85 %), rozdíly jsou však poměrně malé. Při porovnání ovlivnění
okolních ulic (mimo SJM) pouze varianta povrchová dopravu celkově o něco sníží, ostatní
varianty ji však zvýší. Jedná se o malé hodnoty ± 2 %, přesto však lze z tohoto pohledu
považovat variantu povrchovou za nejvhodnější. Naopak pro dopravu v ulicích Legerova a
Sokolská jsou pochopitelně varianty dlouhého tunelu nejvýhodnější.
Je zřejmé, že navrhovanými opatřeními, spolu s výstavbou okruhů dojde ke snížení dopravy
na SJM, ovšem vzhledem k silné lokální dopravě zůstane i nadále doprava silná, pokud
nebudou využita jiná, administrativní opatření.
Ve všech sledovaných ulicích jsou trvale obydlené domy, změna dopravních intenzit se
projeví v zátěži obyvatel, uvedené údaje jsou základním podkladem pro rozptylovou a
hlukovou studii, výsledky pak s údaji o počtu obyvatel budou sloužit k vyhodnocení
zdravotních rizik ve výhledovém období.
Zprostředkovaně budou ovlivněny i ulice v jiných městských částech.
V Praze 3 nebude doprava v ulici Seifertově významně ovlivněna, neboť se jedná především o
příjezd rezidentů na SJM, doprava v Husitské ulici, která částečně slouží jako přivaděč od
Jarova, případně Vysočan, poklesne po zprovoznění tunelu Blanka (o cca 2000 vozidel denně)
a k dalšímu poklesu dojde v případě realizace variant 1 a 2.
V Praze 4 v ulici 5. května doprava po uvedení tunelu Blanka klesne minimálně, významně
(až o 20 000 vozidel denně poklesne v případě variant 1 a 2.
V Praze 7 po zprovoznění tunelu Blanka klesne provoz ze současných 85 200 na 81 700
voz/den (Hlávkův most) resp. 54 700 na 35 400 voz/den (Argentinská), tyto hodnoty se dále
vlivem předkládaného záměru již příliš nezmění.
Vzhledem k nejasnému zahájení stavby a poměrně dobré korelaci výsledků pro rok 2017 a
výhledový rok byly jako základ pro zpracování posouzení vlivů (hluk, exhalace) použity
hodnoty intenzit výhledového stavu. Protože bylo nutno (pro použití různých koeficientů a
redukcí) pro hlukovou a rozptylovou studii stanovit i rok, byl jako výhledový předpokládán
r. 2020.
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Nároky na jinou infrastrukturu
Součástí záměru jsou úpravy či přeložky stávajících inženýrských sítí, případná kumulace
s jinými záměry bude řešena v dalších stupních PD po stanovení varianty a časového
harmonogramu výstavby všech důležitých staveb města.
Pro výstavbu okružní křižovatky mezi Hlavním nádražím a Státní operou bude nutno
demolovat parkovací dům Slovan se 700 parkovacími místy – bylo by vhodné, aby v tuto
dobu již fungovaly garáže na Václavském náměstí.
Po dokončení tunelů budou Čelakovského sady i území Na Karlově rekonstruovány a dojde
k obnově zeleně, u tunelových variant dojde k opětovnému povrchovému spojení částí
Čelakovského sadů, které byly výstavbou magistrály odděleny.
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B.III. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
Provoz
Nevznikne žádný nový plošný zdroj znečištění ovzduší.
Liniovým zdrojem znečištění ovzduší je magistrála a přilehlé ulice, tj. automobilový provoz
na těchto komunikacích, kde dochází k produkci exhalací výfukových plynů z projíždějících
vozidel. Hlavními škodlivinami jsou oxidy dusíku NOx, z nich obzvláště oxid dusičitý NO2,
benzen, emise prachu PM10 resp. PM2,5, a benzo(a)pyren B(a)P, vznikající při spalování
pohonných hmot během jízdy dopravních prostředků.
Bodovými zdroji budou portály tunelů, případně zřízené výdechy nuceného větrání.
Součástí Dokumentace (příloha 4) je rozptylová studie, ve které byla vypočtena množství
emisí výše uvedených znečišťujících látek z automobilové dopravy pro výhledový rok
v případě realizace jednotlivých variant, případně nerealizace záměru, sumárně je výběr (Nox
a PM10) uveden v Tab. 4. Popis výsledků z rozptylové studie je uveden v kap. D.I.2.
Tab. 4 Emise znečišťujících látek z dopravy
Emise (t.rok-1)
Oxidy dusíku
Varianta
1
2
3
4,1
4,2
4,2
8,0
9,3
9,3
2,5
3,3
3,0
0,9
1,1
1,1
2,6
2,7
2,6
4,4
4,5
4,4
1,7
1,7
1,7
0,5
0,5
0,5
10,1 10,5 10,0
9,9
9,8
5,9
1,0
0,9
0,5
3,3
3,0
0,5
1,4

4
4,3
9,8
2,9
0,9
2,4
4,5
1,6
0,5
11,3
7,4
0,8
2,9

6,1

5,6

4,0

0,9
9,7

0,8
4,4

13,2
16,0

10,2
12,0

9,8
11,3

5,7
108,0

1,1
89,1

2,0
85,5

Úsek
Žitná
Ječná
Rumunská
Anglická
Náměstí Míru
Francouzská
Korunní
Slezská
Vinohradská
Sokolská
Mezibranská
spojka Čelakovského sady
nájezdová rampa do tunelu z Anglické
výjezdová rampa z tunelu na
Mezibranskou
Legerova (Nuselský most – Anglická)
Legerova (Anglická – Wilsonova)
Legerova (Anglická – Čelakovského sady)
Legerova (Čelakovského sady –
Wilsonova)
Legerova (tunel – Wilsonova)
Wilsonova (Legerova – Seifertova)
Nuselský most
napojovací rampy u Nuselského mostu
Wilsonova (Legerova – Vinohradská)
Celkem

0
4,3
10,9
2,7
0,9
2,4
4,5
1,6
0,5
11,7
12,5
8,0

7,5
5,7

3,7

0
5,0
5,1
2,2
1,6
2,6
4,0
1,8
0,9
8,5
7,2
2,2

79,2

3
5,0
4,5
2,4
1,9
2,8
4,0
2,0
1,0
7,7
4,7
0,3

4
5,0
4,6
2,3
1,7
2,7
4,0
1,9
0,9
8,2
5,3
0,4
1,1

0,7
0,4
6,2
5,1

5,8

5,6

0,9
4,4

0,9
0,6

5,7
9,6

5,0
8,5

4,9
8,3

3,1
70,9

1,2
64,5

2,1
63,4

0,7
6,9
2,1
11,6
13,3
1,5

1
4,9
4,2
2,1
1,7
2,8
4,0
2,0
1,0
7,9
6,6
0,4
1,1

PM10
Varianta
2
5,0
4,5
2,5
1,8
2,9
4,1
2,0
1,0
7,9
6,4
0,4
1,1

12,9
13,6
1,3
1,3
90,3

4,6

4,8
0,8
3,8

2,1
5,3
8,5
2,0
61,9

5,5
8,7
1,2
1,5
64,6

Odvětrání tunelů (var. 3 a 4) je uvažováno přes portály a výdechy. Výška výdechů
bude 20 m. Výdech pro tunelovou troubu (var. 3), která bude převádět dopravní proud
ve směru k Nuselskému mostu, je navržena na rohu ulic Apolinářská a Ke Karlovu
(stejně jako pro var. 4), výdech pro tunelovou troubu v opačném směru je navržen v
prostoru mezi ulicemi Lublaňská, Bělehradská a Wenzigova. Snížení emisní zátěže
oproti vedení na povrchu se opět projeví zejména u prachových částic, kde významně
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klesá podíl sekundární prašnosti (hlavní složky celkové emise prachu), která je při
vedení v tunelu značně redukována. Emisní bilanci pro tunely ukazuje Tab. 5.
Tab. 5 Emise z tunelových úseků
Varianta

Tunel
Tunelová trouba ve směru k Hlavnímu nádraží

3
Tunelová trouba ve směru k Nuselskému mostu

4
1)
2)

Obousměrná tunelová trouba

Zdroj
Jižní portál
Výdech
Severní portál1)
Vedl. portál2)
Výdech
Severní portál
Jižní portál
Výdech

Emise (t.rok-1)
Oxidy dusíku**
1,06
2,48
4,51
0,84
10,51
2,12
0,63
11,03

PM10*
0,66
1,53
0,84
0,11
1,97
0,49
0,46
3,80

hlavní výjezdový portál u Nuselského tunelu
vedlejší výjezdový portál do Mezibranské ulice

Výstavba
Bodové zdroje znečištění ovzduší se budou v omezené míře vyskytovat pouze v období
výstavby a budou se nacházet mimo zájmové území vlastní stavby (obalovna živičných
směsí). Na staveništi se může v zimním období projevit vliv vytápění ZS - rozsah emisí bude
zcela zanedbatelný.
Jako plošný zdroj znečištění ovzduší lze považovat záměr v době výstavby, zejména v
průběhu realizace zemních prací a dále při pokládce živičných povrchů. Celková plocha
plošného zdroje bude kromě plochy zařízení staveniště přibližně shodná s rozsahem záboru.
Z odkryté plochy staveniště se dá očekávat nárůst imisí poletavého prachu. Může se jednat o
prašnost vznikající při manipulaci se zeminami a stavebními materiály. Pro případ suché
stavební plochy a zvýšené prašnosti bude předepsáno zkrápění proti nadměrné prašnosti.
Při pokládce živičných vrstev bude docházet k uvolňování aromatických uhlovodíků.
Problematika stanovení množství uvolňovaných škodlivin nebyla podle dostupných údajů
řešena, právními předpisy je řešen pouze provoz obaloven živičných směsí.
Vzhledem ke krátkodobému a jednorázovému působení obou plošných zdrojů znečištění se
jejich působení z hlediska vlivu na okolní prostředí nejeví jako závažné.
Jako liniový zdroj emisí lze uvažovat emise z naftových motorů nákladních přepravních
prostředků převážející zeminy a stavební materiál. Při výstavbě bude docházet v rámci
stavebních ke zvýšenému pohybu dopravní techniky - nákladní automobily, stavební
mechanismy, buldozery a další související mechanizace. Přesný počet pohybu dopravních
prostředků a jejich rozložení v čase nelze bez podrobných zásad organizace výstavby
zhotovitele určit. Vzhledem k velké dopravě v území nebude jejich krátkodobý vliv
významný, přednostně bude využívána magistrála.

B.III.2. Voda
Výstavbou nové komunikace, při zachování převážné části stávajících zpevněných ploch
nedojde k významné změně režimu odtoku ze zastavěných ploch novou komunikací
V průběhu výstavby budou vznikat odpadní splaškové vody na zařízení staveniště. Jejich
množství bude záviset na počtu zaměstnanců na stavbě. Počet zaměstnanců a provoz stavby se
nedá v současné době stanovit. Vzhledem k dočasnosti funkce zařízení se doporučuje likvidovat
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splaškové vody odvozem z bezodtokové jímky v souladu s platnou legislativou v odpadovém
hospodářství, nebo využitím mobilních WC.

B.III.3. Odpady
Provoz
Odpady z provozu komunikací jsou běžné odpady – zbytky posypových materiálů, smetky,
odpady způsobené neukázněností uživatelů silnice. Za likvidaci odpadů je odpovědný správce
silnice, v Praze TSK.
Tab. 6 Zatřídění a způsob odstranění odpadů vznikajících při provozu
Kód druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 01 11
14 06
15 02
15 02 02
16 01
16 01 03

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání a odstraňování barev a laků
odpadní barvy a laky obsahující organická
N
likvidace oprávněnou osobou
rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média
ostatní rozpouštědla a směsi rozpouštědel
N
likvidace oprávněnou osobou
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy
sorbent a upotřebené čisticí a filtrační
N
spalování, skládkování
materiály
Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (vč. stavebních strojů) ...
Pneumatiky
O
recyklace

17 04
Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 Železo a ocel
O
17 09
Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady
O
neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02
a 17 09 03
20 02
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01 biologicky rozložitelný odpad
O
20 02 02
20 03
20 03 03

Pozn.:

Činnost, při níž vzniká odpad

Způsob nakládání
s odpadem

zemina a kameny
Ostatní komunální odpady
uliční smetky

O
N

recyklace

úkapy, havárie
údržba

údržba
prostředky pro likvidaci havárií

pneumatiky (poškozené či z havárií)

údržba –zařízení z ocele

recyklace, skládkování

v případě údržbových a
rekonstrukčních prací

sečená tráva, úpravy dřevin

O

kompostování, štěpkování,
mulčování
skládkování

O

skládkování, spalování

údržba komunikací, odpad z vpustí

údržba zeleně

- ostatní odpad
- nebezpečný odpad

Výstavba
Vzhledem k charakteru stavby budou hlavními odpady při provádění odpady ze zemních prací
(zemina, kamenivo, dřevo z kácených stromů), vybourané materiály ze stávajících vozovek a
materiály z demolice garáží Slovan. V průběhu stavby budou vznikat odpady z materiálů
potřebných pro stavbu. Množství jednotlivých odpadů bude stanoveno v dalším projektovém
stupni na základě podrobného technického řešení.
Druhy odpadů, jejichž vznik se předpokládá v souvislosti s demoličními pracemi a výstavbou,
jsou druhově zařazeny na základě zkušeností z obdobných staveb. Nelze však vyloučit, že
v průběhu výstavby budou některé druhy odpadů na základě jejich zjištěných složek zařazeny
jinak. Předpokládané množství jednotlivých druhů bude vyčísleno v dalších stupních
projektové dokumentace. Skutečné množství vzniklých odpadů bude stanoveno v průběhu
provádění demoličních prací a předávání jednotlivých odpadů k využití, odstranění nebo při
předávání osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.
Na nekontaminovanou zeminu, vyhovující limitům znečištění pro jejich využití k zavážení
podzemních prostor podle a k úpravám povrchu terénu (terénním úpravám) se nevztahuje
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zákon č. 185/2001 Sb. (limity v příloze č.9. zákona v platném znění – novelizace zák. č.
9/2009 Sb.).
Orientačně je nutno uvažovat s hlavními odpady v množství:
Materiál vybouraných vozovek
41 200 m3
Demolice
10 000 – 10 500 m3 podle varianty
Přebytek zeminy
15 000 – 345 700 m3 podle varianty
Tab. 7 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou vzniknout při výstavbě
Kód
druhu
odpadu
05 01
05 01 05
08 01
08 02
12 01
12 01 01
12 01 03
12 01 13
13 01
13 02
15 01
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 07
15 01 10
15 02
15 02 02

17 01
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 07

17 02
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04
17 03
17 03 01
17 03 02
17 04
17 04 05
17 04 10
17 04 11
17 05
17 05 03
17 05 04

Název druhu odpadu

Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

Odpady ze zpracování ropy
uniklé (rozlité) ropné látky
N
biodegradace
Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a
likvidace oprávněnou osobou
odstraňování barev a laků - zatřídí původce odpadu
Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání
likvidace oprávněnou osobou
ostatních nátěrových hmot - zatřídí původce odpadu
Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
Piliny a třísky železných kovů
O
směsný odpad
Piliny a třísky neželezných kovů
O
směsný odpad
Odpady ze svařování
O
směsný odpad
odpadní hydraulické oleje - zatřídí původce odpadu
regenerace
odpadní motorové, převodové a mazací oleje - zatřídí
regenerace
původce odpadu
Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
papírové a lepenkové obaly
O
recyklace
plastové obaly
O
recyklace
dřevěné obaly
O
recyklace
kovové obaly
O
recyklace
skleněné obaly
O
recyklace
obaly obsahující zbytky nebezpečných
N
likvidace oprávněnou osobou
látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
absorpční činidla, filtrační materiály
N
spalování, skládkování
(vč. olej. filtrů jinak blíže neurčených),
čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami
Beton, cihly, tašky a keramika
beton
O
recyklace
cihly
tašky a keramické výrobky
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keram. výrobků neuvedené pod
č.170106
Dřevo, sklo a plasty
dřevo
sklo
plasty
sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné
látky …
Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
asfaltové směsi obsahující dehet

O
O
O

O

recyklace
skládkování
skládkování

úkapy, havárie z provozu stav. strojů
protikorozní ochrana zábradlí apod.
protikorozní ochrana zábradlí apod

úprava kovových prvků stavby
úprava kovových prvků stavby
svařování kovových prvků stavby
ze stavebních strojů
ze stavebních strojů

třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů
třídění odpadů

znečištěné dřevní piliny, písek, fibroil,
Vapex, hadry – havárie; likvidace
asfaltových emulzí při pokládání
vozovek
demolice bet. zpevněných ploch,
propustů apod.
demolice budov
demolice budov, kameninové potrubí
demolice budov

kácení stromů, oplocení apod.

O
O
N

opětné využití jako masivní
dřevo, štěpkování, spalování
recyklace, skládkování
recyklace, skládkování
skládkování, spalování

N

skládkování

event. vrstva s dehtovým pojivem
v konstrukci rozebíraných vozovek
demolice vozovek

asfaltové směsi neuvedené pod číslem
O
recyklace
17 03 01
Kovy (včetně jejich slitin)
železo a ocel
O
recyklace
Kabely obsahující ropné látky, uhelný
N
likvidace oprávněnou osobou
dehet a jiné nebezpečné látky
kabely neuvedené pod č. 17 04 10
O
recyklace, skládkování
Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina
zemina a kamení obsahující nebezpečné
N
dekontaminace, skládkování
látky
zemina a kamení neuvedené pod číslem
O
využití na stavbě – zpětný
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demolice budov
demolice apod.
přeložky vodovodního potrubí z PVC

demontovaná svodidla, dopravní značky
demontáž sítí
demontáž sítí
potenciální výkopy kontaminované
zeminy
výkopy, sejmutá ornice, rozebírané
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Kód
druhu
odpadu

Název druhu odpadu
17 05 03

17 06
17 06 05

17 06 03,
17 06 04
17 09
17 09 03

20 01
20 01 21
20 02
20 02 01
20 02 03
20 03
20 03 01
20 03 03
20 03 04
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Kateg.
odpadu

Způsob nakládání
s odpadem

zásyp, urovnání terénu,
rozprostření ornice aj.
Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
stavební materiály obsahující azbest
N
skládkování – při manipulaci
i likvidaci je nutno dodržet
příslušná ustanovení zákona
č. 258/2000 Sb.
izolační materiály – zatřídí původce
O, N skládkování
odpadu
Jiné stavební a demoliční odpady
jiné stavební a demoliční odpady (včetně
N
skládkování,
směsných stavebních a demoličních
odpadů) obsahující nebezpečné látky
Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
N
recyklace, likvidace
Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
biologicky rozložitelný odpad
O
kompostování, štěpkování,
mulčování
jiný biologicky nerozložitelný odpad
O
skládkování
Ostatní komunální odpady
směsný komunální odpad
O
skládkování, spalování
uliční smetky
O
skládkování, spalování
kal ze septiků a žump
O
kompostování, spalování

Činnost, při níž vzniká odpad
podsypy vozovky

demolice – eternitová krytina

demolice – event. izolační materiály

materiál z bourání

výbojky a zářivky
pařezy a dřevní hmota z vykácené zeleně
údržba zeleně
odpady ze zařízení staveniště
údržba komunikací, odpad z vpustí
odpad z chemických WC na zařízení
staveniště

Povinnosti původce:
Nakládání s odpady, vzniklými v průběhu výstavby, bude řešeno původcem odpadu, kterým
je po dobu výstavby zhotovitel stavby, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při
hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhl. MŽP č.
381/2001 Sb. – Katalog odpadů, vyhl. MŽP č. 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této
činnosti nedošlo k porušení povinností, vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.
V rámci minimalizace stavebních odpadů bude plněn Metodický pokyn odboru odpadů MŽP
k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb
(Věstník MŽP 9/2003, novelizace 01/2008), Metodický návod odboru odpadů MŽP pro řízení
vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládáni s nimi (Věstník MŽP 04/2008) a
zejména nařízení vlády 197/2003 Sb. - Plán odpadového hospodářství ČR, který stanoví pro
rok 2005 dosažení 50 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu a od
roku 2012 dosažení 75 % podílu využívání vzniklého stavebního a demoličního odpadu.
Stavební odpady budou přednostně recyklovány, nevyužitelná část materiálů vzniklých
z demolic bude uložena na řízenou skládku příslušné skupiny. Odpad na bázi betonu, pokud
není znečištěn nebezpečnými látkami (dehty, oleje, atd.), bude recyklován firmami
zabývajícími se recyklací stavebního odpadu.
V případě, že bude stavební materiál znečištěn nebezpečnými látkami, bude ho nutné roztřídit
na nebezpečný a ostatní. Nebezpečný odpad bude přednostně dekontaminován v zařízeních k
tomu určených a poté buď využit, nebo uložen na skládku.
Místem shromažďování nebezpečného odpadu budou normalizované sběrné nádoby, které
budou současně transportním obalem. Odpad bude podle potřeby odvážen k odstranění (např.
spalovny nebezpečných odpadů). Ostatní odpad by měl být přednostně využíván jako
vytříděný odpad textilního materiálu, jinak se může stát složkou komunálního odpadu.
Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před jejím
předáním do provozu. Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou
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krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Pokud dojde v průběhu přepravy k
úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit. Hospodaření
s odpady na plochách zařízení staveniště musí být v souladu s platnými bezpečnostními
předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování stavebních strojů je
zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních technologických
kapalin. Zařízení staveniště bude vybaveno potřebným množstvím kontejnerů na odpad podle
jeho složení a vlastností odpadu. Zařízení staveniště, stejně jako podrobnosti nakládání
s odpady projedná vybraný zhotovitel stavby se zástupci odboru ochrany prostředí MHMP.
Odpady z kategorie "nebezpečné odpady":
Většinu odpadů z kategorie nebezpečné odpady není možné v současné době zatřídit podle
"Katalogu odpadů", neboť zatřídění závisí na konkrétních materiálech, které použije
zhotovitel stavby. Tyto odpady budou podrobně zatříděny původcem odpadu. Všechny
nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhl. MŽP č. 383/ 2001 o podrobnostech nakládání s
odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách, označení s
identifikačním listem, likvidovány budou osobou, oprávněnou k nakládání s nebezpečnými
odpady. Pokud budou ukládány na skládku, tak pouze na skládku kategorie S-NO.
Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (§16,
odst.3) nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona č. 320/2002 Sb.),
který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas
stanovuje rovněž vyhl. č. 383/2001 Sb.

B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
Provoz
Provoz na komunikacích je považován za liniový zdroj hluku, který je emitován vozidly
pohybujícími se po těchto komunikacích. Emisní charakteristikou liniového zdroje hluku
(komunikace) jsou zdrojové funkce, které charakterizují akustickou situaci v referenční
vzdálenosti komunikace.
V kapitole C.II.3 jsou uvedeny podrobnosti o přípustných limitech ze silniční dopravy v okolí
komunikací.
Pro potřeby posouzení hladiny akustického tlaku byla v rámci předkládané dokumentace
zpracována hluková studie (příloha 3). Výpočet byl proveden pro typické představitele
zástavby obytných domů v jednotlivých blocích vždy pro několik pater. Pro prezentaci
v dokumentaci byly vybrány výsledky pro hlukově nejzatíženější podlaží, výsledky jsou
uvedeny v Tab. 24 v kap. D.I.3.
Změnou dopravy nedojde k významné změně vlivů vibrace z dopravy na okolní domy.
V současném stavu nedochází k narušování statiky domů, situace se nezmění.
Doporučujeme v dalším stupni PD prověřit synergické účinky vibrací z provozu záměru,
tunelu metra "C" a železničních tunelů trati mezi železničními stanicemi Praha - Wilsonovo
nádraží a Praha - Vršovice na okolní zástavbu, případně navrhnout potřebná technická
opatření.
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Výstavba
Protože v současné době není znám dodavatel stavby a použití stavebních mechanismů při
výstavbě, nelze stanovit hluk z výstavby. Přesný počet a druh mechanizace nasazené na
výstavbě záměru bude upřesněn až v prováděcím projektu stavby. Ze znalosti jiných staveb
lze předpokládat nasazení typů mechanizace, uvedených v Tab. 8, které lze charakterizovat
hladinami hluku (A) ve vzdálenosti 10 m. Vzhledem k útlumu sférickou divergencí lze
předpokládat tyto hodnoty hladin hluku ve vztahu ke vzdálenosti 40 - 200 m 32 - 46 dB(A).
Pak předpokládáme následující hodnoty u buldozeru 54 - 68 dB(A), u rypadla 50 – 60 dB(A).
Celkové zhodnocení příspěvku hluku z těchto mechanismů nelze bez znalosti plánu
organizace výstavby určit, neboť tato je funkcí časového využití jednotlivých strojů.Konkrétní
opatření budou navržena po zpracování ZOV v DÚR a upřesněna po výběru zhotovitele tak,
aby vlivy ze stavby byly minimalizovány.
V průběhu výstavby bude okolí zatíženo hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel
obsluhujících stavbu. Specifickým zdrojem hluku bude případné používání trhavin v hlubších
zářezech a při výstavbě tunelů.
Během výstavby záměru se vlivem organizačních opatření v dopravě (obousměrný provoz
v některých ulicích) mírně zvýší akustická zátěž u objektů v blízkosti těchto komunikací
Tab. 8 Orientační hodnoty hluku stavebních strojů pro výstavbu
Stavební stroj
Nákladní automobil velký
Nákladní automobil malý
Automobil Avia
Automobilový domíchávač
Čerpadlo na beton Wibau
Finišer
Nakladač CAT, HON
Zemní fréza
Rypadlo
Nakladač
Grejdr
Buldozer
Dozer
Bourací kladiva
Jeřáb mobilní
Motorová pila
Vibrační hutnící válec
Kompresor
Vrtná souprava
Vibrační pěch
Okružní pila

LAeq [dB] v 10m
87(LASEL – 7,5m)
82(LASEL – 7,5m)
77
82
70
67
76
80
73
81
84
78
80
85
70
75
75
75
83
68
85

Hluk bude vznikat i po dopravních trasách při navážení potřebných materiálů, a při odvozu
výkopu. Způsob odvozu a trasy nejsou v této fázi známy a v průběhu další přípravy je nutno
využít všech možností pro minimalizaci hluku např. využitím železnice.
Podrobnější hlukovou studii na výpočet hluku z výstavby a případný návrh opatření ke snížení
hlukové zátěže z výstavby je možné zpracovat až na základě výše uvedených údajů. Hluková
studie pro hluk z výstavby bude zpracována po stanovení jednotlivých výstavbových etap a
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vypracování podrobného plánu organizace stavby dle vybraných zhotovitelů stavby, pokud to
bude vyžadovat hygienická stanice.
V období výstavby mohou vibrace vznikat zejména činností těžkých stavebních strojů, resp.
použitím speciálních technologií, příp. průjezdy těžkých nákladních automobilů obytnou
zástavbou (dopravní obsluha staveniště). Významným zdrojem otřesů bude případné
používání trhavin výstavbě tunelů hloubených i ražených. V těchto případech budou
zpracovány a odsouhlaseny projekty trhacích prací s ohledem na nejbližší zástavbu.
Při výstavbě by se neměla používat zařízení, které by způsobovaly vibrace o hodnotách a
frekvencích, překračujících povolené limitní hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska ochrany
lidského zdraví nebo vlivů na stabilitu a trvanlivost okolních stavebních objektů. Při provozu
nedojde ke zvýšení vibrací. Při výstavbě bude vliv strojů z hlediska vibrací sledován a
v případě potřeby budou přijata odpovídající opatření (změna technologie, změna
mechanizmů apod.).

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Stavba není zdrojem radioaktivního ani elektromagnetického záření.

B.III.5. Doplňující údaje
Tab. 9 Orientační odhad zemních prací
Varianta
Terénní úpravy (m3)
3

Hloubení jam (m )

Povrch.

Krátký
tunel

Dlouhý
tunel

Dl. tunel
2 patra

Komb.

Komb.
opt.

15 000
0

12 000
66 300

15 000
0
15 000

78 300
54 000
24 300

24 000
85 888
93 069
164 874
367 831
36 440
331 391

24 000
103 001
95 634
159 444
382 079
36 440
345 639

24 000
48 726
25 422
252 168
350 316
23 304
327 012

24 000
25 000
13 000
175 378
237 378
15 000
222 378

Výlom jádra (m3)
Ražené trouby (m3)
Výkopy a výruby celkem (m3)
3

Zásyp (m )
Přebytek (m3)

Ačkoliv náklady na výstavbu nejsou podstatné pro hodnocení EIA, v daném případě je
uvádíme, neboť rozpětí jednotlivých variant je až řádové.
Tab. 10 Orientační celkové náklady variant
Varianta
Náklady mil. Kč
Č. Název
1
Povrchová
734
2
Krátký tunel
2 758
3
Dlouhý tunel
13 358
Dlouhý tunel 2 patra
13 289
Kombinovaná
12 022
4
Kombinovaná optimalizovaná
7 769

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

Zklidnění SJM u Národního muzea

47

ČÁST C ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V
DOTČENÉM ÚZEMÍ
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného
území
Tab. 11 Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik území
Environmentální charakteristiky
Územní systém ekologické stability
Zvláště chráněná území
Přírodní parky
Významné krajinné prvky
Území historického, kulturního nebo
archeologického významu
Území hustě zalidněná
Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Staré ekologické zátěže
Seismicita
Sesuvy
Radon
Povrchová voda
Podzemní voda
Přírodní zdroje
Fauna
Flóra
Krajina
Ochranné pásmo

Výskyt Poznámka
Čelakovského sady (záměrně založená
+
arhitektonicky ztvárněná plocha zeleně)
Pražská památková rezervace a její ochranné pásmo,
+
(památka UNESCO), dlouhodobé osídlení, zbourané
hradby, okraj městské rezervace, kulturní památky
+
centrum města
+
doprava na magistrále
+
Čelakovského sady a území na Karlově
+
Čelakovského sady a porosty na Karlově
+
OP technické infrastruktury

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení
Celé území Prahy 1 a 2 je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (Věstník MŽP, únor 2012,
Sdělení č. 1).
Největším zdrojem negativních vlivů je doprava po magistrále, kde dosahuje až 100 000
vozidel za den a zatěžuje okolí exhalacemi a hlukem. Popis stávajícího stavu z hlediska vlivů
na veřejné zdraví je uveden v kapitolách C.II.2 a C.II.3.
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C.II Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném
území
C.II.1. Obyvatelstvo a využívání území
Širší souvislosti
Vliv záměru se do určité míry projeví v celé Praze, protože Severojižní magistrála je
nejvýznamnějším fungujícím spojením severu a jihu Prahy a jakékoliv zásahy do jejího
fungování se projeví na ostatní silniční síti.
Magistrála byla realizována v 70. letech minulého století jako provizorní řešení do dostavby
základního komunikačního systému, který měl odvést dopravu mimo centru, nebyl však nikdy
realizován. Vedení magistrály v prostoru Národního muzea, Státní opery a Václavského
náměstí narušilo kontinuitu tradiční vazby Vinohradské lokality na centrální část Prahy a
vedení ulicemi Sokolská a Legerova znehodnotilo využívání okolních budov. Účelem stavby
je snaha navrátit této lokalitě alespoň částečně původní integritu, především pak vrátit
Muzeum na Václavské náměstí.
Potenciálně dotčené území a jeho využívání
Záměr leží na území Hlavního města Prahy a to na rozhraní Městských částí Prahy 1 a 2 (a na
rozhraní katastrálních území Nového Města a Vinohrad mezi Hlavním nádražím a Nuselským
mostem. Potenciálně dotčené území lze vymezit ulicemi Wilsonova, Mezibranská, Sokolská,
Legerova, Lublaňská. Bezprostřední dopad však bude mít záměr i na ulice křižující, zejména
Vinohradskou, Anglickou/Žitnou, Ječnou/nám. I.P. Pavlova a Rumunskou.
Na rozhraní katastrálních území probíhá hranice Pražské památkové rezervace, vyhlášená NV
č. 66/1971 Sb. (je vymezena katastrálním územím Starého Města s Josefovem, Malé Strany,
Hradčan s Pražským hradem a Nového Města s Vyšehradem a částmi přilehlých katastrálních
území).
Území dotčené záměrem je využíváno především jako komunikační uzel silniční dopravy,
železniční dopravy na Hlavním nádraží a pěší dopravy z MHD – metra a tramvaje. V severní
části území jsou dvě významné kulturní instituce – Národní muzeum a Státní opera, sevřené
mezi dva proudy nepřetržitého toku motorových vozidel. Budova bývalého federálního
shromáždění tvoří již součást Národního muzea, severně od Státní opery jsou nadzemní
garáže Slovan. Část území podél JZ a JV strany muzea tvoří Čelakovského sady, obklopené
domy, které měly původně obytnou funkci a nyní jsou částečně již využívané jako kanceláře a
jiné nebytové prostory. Směrem k jihu je podél Sokolské a Legerovy ulice souvislá výstavba
domů, postavených v 17. – 20. století a využívaných v současnosti jako obytné,
administrativní, ubytovací (řada domů byla v 90. letech 20. století změněna na hotely) či
občanské vybavenosti (školy a především podél Legerovy ulice zařízení Všeobecné fakultní
nemocnice).
Rozvoj území podle územního plánu
Územní plán hl. m. Prahy je základní urbanistickou koncepcí krajiny v oblasti dotčené
obchvatovou komunikací. Vymezuje využití jednotlivých ploch, stanovuje kostru „Územního
systému ekologické stability“ (USES) a strukturu dopravního systému.
Koncept územního plánu hl. m. Prahy (Koncept 09) byl pořizován na základě usnesení
Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/1 ze dne 31. 5. 2007. Územní plán sídelního útvaru hl. m.
Prahy (ÚP SÚ HMP) byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9. 9.
1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č.
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32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy,
schválenou usnesením č. 1156 Rady Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 26. 10. 1999, s
účinností od 1. 1. 2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. Prahy a opatřeními
obecné povahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.4.2012 záměr na ukončení
pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením schválilo
záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy.

Využití území – výřez z ÚP
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Vlastní záměr je umístěn za budovou Státní opery a Národního muzea a dále v prostoru mezi
Lublaňskou a Sokolskou ulicí (podle varianty). Podle vyjádření příslušného úřadu OV MČ
Praha 2 čj.: OV/041960/2012/Ing.Cad ze dne 21.5.2012 nelze posoudit shodu se záměry
územního plánování v dotčeném území, protože územní plán není řešen do těchto
podrobností.
Území hustě zalidněná
Území se nachází na východním okraji centra Prahy s původně převážným zastavěním
bytovými domy, které jsou však v mnoha případech nyní užívány jako nebytové prostory
(kanceláře, obchody, restaurace, hotely apod.).
Pro zjištění počtu obyvatel v dotčeném území byl proveden průzkum počtu bytů
v jednotlivých domech z dostupných podkladů (údaje z ČÚZK, prohlídka domů) a ze
Statistického lexikonu obcí ČR 2005 bylo zjištěno, že v předmětné oblasti připadají průměrně
2 osoby na 1 byt. Dotčené území však nepředstavují pouze ulice Sokolská a Legerova,
jakýmkoliv řešením bude významně dotčena širší oblast Nového města a Vinohrad, jak je
popsáno v kap. B.II.4, méně významně pak celá dopravní síť města. Pro posuzování
zdravotních rizik jsou vybrány úseky ulic v kolem SJM, kde lze předpokládat (v souladu
s dopravní prognózou) významné ovlivnění návrhem jednotlivých variant (Tab. 12). Počty
potenciálně ovlivněných obyvatel hlukem a znečištěním ovzduší jsou uvedeny v kap. D.I.1.
SJM: Wilsonova, Mezibranská, Škrétova, Sokolská, Legerova
Ulice křižující (v dotyku se SJM)
Seifertova: Husinecká – Příběnická
Hybernská: U Bulhara – Opletalova
Politických vězňů: Washingtonova – Jindřišská
Vinohradská: Budečská – Wilsonova
Anglická: Slezská – Legerova
Žitná: Legerova - Karlovo náměstí
Ječná: - Karlovo náměstí – Legerova
Rumunská: Sokolská – Francouzská
Čelakovského sady

P3, Ž
P1, NM
P1, NM
P1, P2, NM, V
P2, V
P1, P2 NM
P2 NM
P2 V
P2,V

Ulice ostatní
Opletalova: Hybernská – Politických vězňů
Washingtonova
Italská: Na Smetance – náměstí Míru
Bělehradská: Anglická – Fričova
Náměstí Míru

P1, NM
P1, NM
P2, P3, V, Ž
P2 V
(Včetně Tylova nám.)

U rohových domů je v poznámce uvedena sledovaná křižující ulice, údaj není v této ulici
opakován. Domy, u nichž není žádná poznámka, jsou bytové, poznámka obsahuje údaje
zjištěné z ČÚZK, případně jiný relevantní údaj – pokud je dům již rozdělen na jednotky, je
uveden jejich počet (bez sklepů, ale jednotky mohou zahrnovat jak byty, tak nebytové
prostory).
Protože důsledky úprav SJM ve sledovaném úseku budou mít i bezprostřední dopad na další
části magistrály, zejména pak na ulici 5. května, byla zjištěna i data pro domy v této ulici
(Tab. 13) .
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Tab. 12 Soupis domů v okolí záměru
Ulice

Washingto
nova

Mezibrans
ká

Čelakovské
ho sady

Škrétova

Sokolská

č.o.

č.p.

Bytů

Obyv.

1

812

3
5
7
9
11
13

1760
1624
1623
1622
1621
1620

15

931

17

1599

19

1600

21
23

1569
1568

10

20

1

1633

9

18

3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

1684
1668
579
578
1482
1450
1523
1592
577
1367
808

13
11
10
13
5
8
7
7
8
7

26
22
20
26
10
16
14
14
16
14

2

1575

4

1579

4

1580

6

1581

8
10
12
2
4
6
8
10
12

434
433
432
42
43
44
45
70
490

4

1882

6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44

1878
1883
1884
1885
1872
1870
1869
1868
1867
1806
1805
1804
1803
1802
1801
1800
1799
1798
1797
1796

5

10

12

24

15
6
17
19
12

30
12
34
38
24

11
19

22
38

20

40

k.ú.

MČ

REPHANA NM
HOTEL
NM
REXTIM
NM
GŘ cel
NM
NM
GŘ cel
NM
MPO
NM
MPO, Pol. NM
vězňů 20
REMINA, NM
Pol. vězňů
23
Hotel
NM
Esplanade
ČOI
NM
NM
Žitná 47,
NM
ČÚZK 24
jednotek
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
komerční
NM
jiná stavba,
Žitná 49
komerční,
NM
Čel. sady 2
komerční
NM
MFCR,
NM
Leger. 69
Leger. 82
V
V
Škrétova 3
V
V
V
RRTV
V
V
Římská 2
V
komerční
V
admin., B. NM
Němcové 3
škola
NM
NM
jiná stavba NM
NM
exekuce
NM
vybavenost NM
NM
vybavenost NM
vybavenost NM
ubytování
NM
NM
NM
ubytování
NM
NM
NM
NM
Rumun. 2
NM
Rumun. 1
NM
tech. vybav. NM
jiná stavba NM

P1

Poznámka
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Ulice

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

P1
P1
P1
P1

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Legerova

č.o.

č.p.

46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
1-3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27,29
31
33

1795
1794
1793
1792
1791
1790
1787
1788
1595
1614
1605
1576
455
458
1264
454
1500
1499
1498
1497
1555
1492
1474
1459
464
490
486

35

1662

37
39
41
43

1638
1619
1616
1437

45

572

3

1879

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65

1878
1877
1876
1875
1917
1862
1863
1864
1865
1808
1809
1810
1811
1814
1815
1816
1646
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1789
1827
1785
1784
1595
1627
1607
1578

Bytů

Obyv.

14

28

22

44

11

22

14

28

k.ú.

MČ

NM
NM
NM
NM
NLK
NM
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
Hasiči
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
VFN
NM
tech. vybav. NM
PRE
NM
jiná stavba NM
NM
NM
ČKAIT
NM
NM
NM
ubytování
NM
NM
NM
NM
ČLK
NM
Legionáři
NM
vybavenost, NM
Ječná 45
vybavenost NM
NM
NM
Sokol
NM
ubytování, NM
Žitná 46
B.
NM
Němcové 9
škola
NM
soud
NM
vybavenost NM
jiná stavba NM
NM
jiná stavba NM
NM
NM
vybavenost NM
jiná stavba NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
Rumun. 5
NM
NM
NM
NM
NM
SEI
NM
admin.
NM
náměstí
NM
vybavenost NM
Hasiči
NM
Hasiči
NM
Hasiči
NM
Hasiči
NM
jiná stavba, NM

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Poznámka

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
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Ulice

Seifertova

Hybernská

č.o.

č.p.

67

1573

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
2
4
6
8

1335
1034
1021
987
888
995
921
1857
1856
1855
1854
1853
1852
1851
1845
1844
1843
1842
1841
1832
1831
1830
1829
356
357
484
485
389
775
758
757
802
934
935
578
619
618
617
616
388
32
571
876
823
573
574
465
455
1021
988
989
982
994
995
996
564
563
570
566

36

1653

38
40

1613
1617

1840

Bytů

Obyv.

Poznámka

Žitná 52
jiná stavba,
Žitná 53

10

12
21

9

14
24
13

15

20

24
42

53
k.ú.

MČ

NM

P1

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
ČSBS
V
jiná stavba
V
V
jiná stavba
V
V
ubytovací
V
V
V
ČS
V
V
V
V
Rumun. 8
V
Rumun. 7
V
V
Policie
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Anglická 2
V
Anglická 1
V
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
Ž
ČEZ
Ž
Ž
Ž
Ž
ÚRO
Ž
Ž
vybavenost, NM
Oplet. 40
jiná stavba NM
jiná stavba NM

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P3
P1
P1
P1

Ulice

Politických
vězňů

Vinohrads
ká

Bytů

č.o.

č.p.

42
1
3
5
7

1674

9

1531

11
13
15
21
2
4
6
8
10
12
14
16
18
1
9
11
13
15
17
19
21
23
25

1419
935
934
1272
909
909
910
911
912
913
915
916
929
52
612
770
37
839
403
404
405
406
35

27

1583

29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
2

1596
1595
1420
937
938
939
940
1008
1007
1128
2488

28

1245
1246
1218

14
13

4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

Obyv.

Poznámka

k.ú.

MČ

průmysl

NM
NM

P1
P1

NM
NM
NM

P1
P1
P1

NM
NM
NM
NM
pošta
NM
NM
NM
vybavenost NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
NM
Muzeum
V
Opera
V
Španělská 2 V
V
V
V
V
V
V
Italská 21
V
jiná stavba,
V
Italská 24
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
FÚ
V
V
V
V
V
Muzeum,
NM
V. nám. 68,
Mezibr. 6
Rubeš. 22
V
vybavenost, V
ČEZ
jiná stavba
V
Rozhlas
V
V
V
V
Italská 19
V
Italská 22
V
V
V
V
V
V
V
V
vybavenost
V
vybavenost
V
V

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

937

vybavenost

1511
936

vybavenost
jiná stavba
stavba pro
dopravu
jiná stavba
jiná stavba
jiná stavba

7

14

19

48

1700
343
bez
365
1409
208
395
396
324
1233
1367
1368
1371
34
1215
1253
1252
1971
1789
1790

12

24

24
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P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

54
Ulice

Anglická

Žitná

Zklidnění SJM u Národního muzea
č.o.

č.p.

44
46
48
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
4
6
8

2030
1896
2165
387
386
42
41
583
510
529
391
390
336
658
384
521
551
530

10

299

12
14
16
18
20
22
24
26
28
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
51
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

334
565
242
225
140
136
81
82
414
669
1688
1670
668
658
1764
657
1701
655
1561
653
610
609
608
606
585
1319
1383
584
1675
1667
1657
1656
1574
560
1765
561
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
525
571
2055
1425

Bytů

Obyv.

Poznámka

27

20

Italská 1, 3

Bělehr. 95
jiná stavba,
Bělehr. 132

jiná stavba

14

44
44
14

36
jiná stavba
33
15
ubytování
12
15

průmysl
jiná stavba

ubytování
ubytování
jiná stavba

ČOI
arcibiskup
VFN
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k.ú.

MČ

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

V
V
V
V
V
V
V
V
V
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Ulice

Ječná

Rumunská

č.o.

č.p.

36
38
40
42
44
48
50
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
39a
41
43
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
3
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
4
6
10
12
14

2072
573
1440
1438
1691
1576
1577
550
1317
549
548
1433
1434
2031
547
546
545
544
633
1255
530
529
528
527
1635
1636
1584
243
524
1763
505
506
507
2004
508
509
510
511
512
513
514
1542
515
516
517
2093
519
520
1893
522
1819
355
184
185
690
698
699
654
9
256
14
21
20
110
109
1818
1645
1828
1720
697

Bytů

11

16

11
12

12

Obyv.

k.ú.

MČ

NM
NM
NM
Sokol
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
Metodisti
NM
NM
NM
NM
Klášter
NM
NM
NM
jiná stavba NM
NM
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
Pivov. dům NM
NM
NM
NM
NM
NM
NM
vybavenost NM
NM
spojeno
NM
NM
NM
NM
V
V
V
V
V
V
Tyl. nám. 1 V
Bělehr. 102 V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
jiná stavba
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
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Ulice

Opletalova

Bělehradsk
á

č.o.

č.p.

16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36

8
11
700
18
124
122
22
23
24
237
238

13

933

15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59

1323
1964
1441
1402
1418
1417
958
1337
957
960
1336
1284
1525
1683
1608
983
985
986
987
1015
1015
1603
1013

24

1597

26
28
30
32
34
36
38
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41

1606
930
1566
1567
1615
1626
1663
1350
861
858
871
900
1604
1116
1115
1334
664
663
941
2535
1982
1308
1402
450
449
306
232
685
440
573
572

43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63

Bytů

15

11

11

7

19

14

Obyv.

55
k.ú.

MČ

V
V
Bělehr. 20
V
Bělehr. 100 V
V
V
V
V
V
V
V
Pol. vězňů NM
17
NM
NM
NM
ubytování
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
Autoklub
NM
vybavenost NM
NM
NM
víceúčelová NM
jiná stavba NM
průmysl
NM
NM
NM
Doprava
NM
Doprava
NM
vybavenost NM
NM
jiná stavba NM
jiná stavba NM
NM
Doprava,
NM
Pol. vězňů
19
vybavenost NM
NM
NM
jiná stavba NM
NM
jiná stavba NM
vybavenost NM
V
V
V
V
V
V
V
V
V
jiná stavba
V
V
V
DP
V
UK
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P1

Poznámka

Ulice

(Tylovo
náměstí)

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Bělehradsk
á

č.o.

č.p.

65
67
69
71
73
75
77
79
2
3
4
5
6
7
83
85
87
89
91
93
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
54
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
104
106

597
289
288
287
671
286
643
10
645
15
650
668
688
16
659
660
606
474
581
531
407
139
461
168
1125
1976
1909
1908
1908
1907
1227
1187
1148
1097
350
378
347
2324
2322
1019
1018
990
994
448
199
201
442
443
144
143
142
141
214
213
569
568
679
644
12
630
629

108

561

110
112
114
116
118
120
122

478
480
479
236
235
234
383

Bytů

Obyv.

Poznámka

jiná stavba
jiná stavba
ubytování
víceúčelová

18

18
36
17

jiná stavba
jiná stavba

12

20
jiná stavba

15
admin.

12
jiná stavba
Hotel
Beránek
jiná stavba

k.ú.

MČ

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
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Italská
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č.o.

č.p.

124
126
128
130
5
7
9
11
13
15
17
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
4555
4
6
8
10
12
14
16
18
20
26
28
30
32
34
36
38

382
381
222
269
212
615
656
495
211
210
209
710
36
753
754
504
2520
1800
560
1037

Bytů

Obyv.

10
jiná stavba

19
27

vybavenost
vybavenost
vybavenost
vybavenost
ev. č., vyb.
ev.č
čp 2561 –
2565

2561
1189
1194
1274
1205
1202
1255
1256
1203
1223
1580
1624
786
833
834
438
1938

Poznámka

48
11

24

vybavenost
VŠE

k.ú.

MČ

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Ž
Ž

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P3
P3

Ulice

č.o.

č.p.

1

620

2
3
4
5
6
7
8

1219
1220
1221
1195
1234
1450
1356

Bytů

Obyv.

Španělská

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
6
8
10

820
586
585
79
342
227
341
117
116
109
601
600
759
742
1155
1073

k.ú.

MČ

V

P2

V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2
P2

Valdek,
Anglická 30
Italská 2

10

13
12
Divadlo
Francouzsk
á
Nár. dům
vybavenost

79
Náměstí
Míru

Poznámka

vybavenost
MěÚ
6
22
18

12
44
36

Mánesova 2
Mánesova 1
LVS

Tab. 13 Soupis domů v ulici 5. května (k.ú. Nusle, MČ Praha 4
č.o.
1a
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

č.p
1720
1173
1007
1290
1324
1323
1111
1110
1060
1059
1058
1057
838
451
886
853
1097
882
1141

Bytů
0

Obyv.
0

Poznámka
Office star
Premonstráti

22

20
18
18
19
29
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č.o.
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65

č.p
1120
1660
1035
1338
1154
1240
1245
2001
663
126
1208
1137
1167
1143
1109
1640

2
4

1661
1662

Bytů

Obyv.

Poznámka

10

Vybavení
Vybavení

46
41
0

Kongres.
centrum
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č.o.
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

č.p
1188
1330
1142

Bytů
12

Obyv.

Poznámka

46

1298
871
1325
1333
jiná stavba

1045
1044
1042
1043
1041
1040
1125
1241

13
14
14
14
13
19

57
č.o.
44
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
710
72

č.p
1242
781
780
797
796
795
794
856

Bytů

798
1049
1050
395
851
804

41

Obyv.

Poznámka

15
19
14
14
15
16
23

26
52
24

18

Vlivy na zdraví
Celková úroveň hlukové zátěže v dotčené oblasti se jeví z hlediska možného vzniku
zdravotních rizik jako střední až zvýšená. V území byly vypočteny takové hodnoty hladiny
hluku ve dne, při kterých by mohlo být indikováno zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí,
případně možný výskyt ischemické choroby srdeční vlivem hluku. Hodnoty v pásmu silného
obtěžování a zhoršené komunikace řečí pak byly vypočteny ve všech hodnocených bodech.
Ve všech výpočtových bodech pak byly vypočteny ve výchozím stavu hodnoty indikující
subjektivně vnímanou horší kvalitu spánku, zvýšené užívání sedativ a obtěžování hlukem.
Pěší doprava a MHD
V dotčeném území jsou dvě místa se silnou pěší dopravou - ovlivněno především umístěním
stanic metra a návazné dopravy.
Stanice Muzeum (trasa C) na horním konci Václavského náměstí s navazující tramvajovou
linkou č. 11 generuje silnou pěší dopravu využívající jak podchody (hala metra pod
Wilsonovou ulicí a podchod pod Legerovou ulicí a tramvají), které umožňují bezkolizní
spojení všech důležitých míst, část pěších však zůstává na povrchu a používá úrovňový
přechod Wilsonovy ulice směrem na Václavské náměstí).
Stanice I.P.Pavlova (trasa C) pod Legerovo ulicí s navazujícími stanicemi tramvaje (celkem 5
linek) umístěnými mezi náměstími I.P.Pavlova a Tylovým umožňuje svou halou podchod
Legerovy ulice v jižní části náměstí I.P.Pavlova, jinak je však nutno všechny ulice (Legerova
Sokolská i Ječná) přecházet úrovňově po vyznačených přechodech.
Turistika
Praha je nejnavštěvovanější turistickou lokalitou České republiky. Současný stav, kdy blízké
sousedství středu města – Vinohrady – jsou odříznuty silnou silniční dopravou, nutně snižuje
atraktivnost východního území města.
Nemotorová doprava
Podle navrhovaného systému cyklotras by se právě u muzea měly setkávat trasy A24 a A41.
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Cyklotrasa A24 je plánovaná trasa vedoucí z Újezdu na Malé Straně přes Nové Město,
Vinohrady, Malešice, kolem Kyjí a Dolních Počernic do Dubče a Královic. Trasa je zatím
značena z rozcestí Dolní Počernice jih u Hostavického potoka přes Dubeč do Královic.
Plánovaná trasa: Újezd – Můstek „M“ – Muzeum „M“ – Jiřího z Poděbrad „M“ – Orionka –
Na Palouku – Dolní Počernice – Dubeč – Královice – Křenice.
Trasa A41 je plánovaná páteřní severojižní cyklotrasa, která má spojit centrum Prahy s
Vyšehradem, Pankrácí, Spořilovem, Záběhlicemi a Jižním Městem. V současnosti je
vyznačen pouze tříkilometrový úsek z Hájů na Chodovec k ulici U Záběhlického zámku.
Plánovaná trasa: Muzeum „M“ – Vyšehrad „M“ – Pankrác (Hvězdova) – Budějovická „M“ –
Na Líše – Spořilov (Spořilovská) – Záběhlice – Spořilov (východ) – Chodovec – Háje „M“

C.II.2 Ovzduší a klima
Klimatické poměry
Území náleží podle Atlasu podnebí do klimatické oblasti mírně teplé, okrsek B2 – mírně
teplý, mírně suchý, převážně s mírnou zimou.
Tab. 14 Průměrné srážky (v mm) a průměrné měsíční teploty vzduchu (ve ° C)
měsíc
I
II III IV V
VI VII VIII IX
X
XI XII rok
srážky
21 20 25 39 56 64
70
63
40
35
28
26
487
teplota
-0,9 0,2 4,3 8,8 14,1 17,1 19,0 18,1 14,6 9,0 3,8 0,3 9,0
Základním meteorologickým podkladem pro modelový výpočet jsou větrné růžice
charakteristické pro danou oblast, které byly zpracovány na území hl. m. Prahy pro model
ATEM pracovníky Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Růžice popisuje proudění ve vybrané
lokalitě za různých rozptylových podmínek, podrobněji viz příloha 4.
Tab. 15 Celková podoba větrné růžice platné pro zájmové území
TR*
m.s-1

S

1,7
5,0
11,0

5,23
5,69
1,60

*

SSV
3,73
2,91
0,81

SV
2,20
0,12
0,01

VSV
2,17
0,45
0,00

V
2,12
0,80
0,00

VVJ
2,77
1,54
0,01

JV
3,40
2,29
0,02

Směr
JJV
J

JZJ

JZ

ZZJ

Z

ZSZ

SZ

SSZ

Calm

součet

2,85
3,43
0,02

2,27
4,61
0,03

1,69
5,42
0,10

1,11
6,23
0,17

0,97
5,38
0,19

0,85
4,53
0,21

0,71
3,79
0,54

0,55
3,05
0,88

2,91
4,38
1,24

4,02
0,00
0,00

39,55
54,62
5,83

12,52 7,45 2,33 2,62 2,92 4,32 5,71 6,30
Σ
TR – Třídní rychlost větru, Calm – podíl výskytu bezvětří

6,91

7,21

7,51

6,54

5,59

5,04

4,48

8,53

4,02

100,00

Výsledné imisní charakteristiky byly vypočteny odděleně pro všechny třídy stability a
rychlosti větru, tedy pro každý typ rozptylových podmínek, které se mohou vyskytovat v
zájmové oblasti.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je dnes obecně pokládáno za nejzávažnější faktor devastace prostředí,
který ovlivňuje zdravotní stav obyvatel.
Znečištění ovzduší znamená přítomnost nežádoucích (cizorodých) látek ve vzduchu v
takovém množství, které má škodlivé účinky na živé organismy. Hlavním zdrojem znečištění
je lidská činnost. K překračování imisních limitů dochází především u prachových částic
PM10, u oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu, ozónu a polycyklických aromatických
uhlovodíků (PAU). V posledním desetiletí vzrostl podíl dopravy na znečištění ovzduší, takže
pro oxidy dusíku, uhlovodíky a oxid uhelnatý jsou dnes rozhodující emise z mobilních zdrojů.
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Praha je vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva na malé ploše, co se týče kvality
ovzduší, velmi zatíženou lokalitou. Imisní situace je podobně jako v jiných velkých městech
ovlivněna především dopravou, méně již lokálním vytápěním. Průmyslové zdroje jsou zde
samozřejmě také zastoupeny, ale jejich příspěvek emisí zde nebývá nejpodstatnější.
Imisní situace
V modelových výpočtech je zahrnut vliv imisního pozadí, tj. působení ostatních zdrojů mimo
hodnocené území včetně dálkového přenosu z mimopražských a zahraničních zdrojů. V
případě částic PM10 byly do výpočtů zahrnuty jak primární emise, tak i tzv. sekundární prašnost z
dopravních i nedopravních zdrojů.
Lokalita je jedním z nejvíce dopravně zatížených míst v Praze a jsou zde v období celého
roku měřeny jedny z nejvyšších koncentrací PM10 a NO2, situace se však lepší. Přípustná
četnost překročení limitu 24 hod koncentrace PM10 (50 µg.m-3) za kalendářní rok je 35. V r.
2007 byla překročena 132krát, v r. 2011 již jen 26krát (max. koncentrace 114,4 µg.m-3), v r.
2012 také 26krát (max. koncentrace 108,8 µg.m-3). Přípustná četnost překročení limitu (200
µg.m-3) hodinové koncentrace NO2 (oxid dusičitý) za kalendářní rok je 18. V roce 2007 byla
překročena 254krát, v r. 2011 51krát (max. koncentrace 287,7 µg.m-3), v r. 2012 již jen jednou
(max. koncentrace 214,8 µg.m-3) (údaje z www.chmi.cz stanice ALEGA v Legerově ulici).

C.II.3 Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Chráněný venkovní prostor a chráněný venkovní prostor staveb je definován zákonem
č.258/2000 Sb. „O ochraně veřejného zdraví“ ve znění pozdějších předpisů.
Dle daného zákona se chráněným venkovním prostorem rozumí nezastavěné pozemky, které
jsou užívány k rekreaci, sportu, léčení a výuce, s výjimkou prostor určených pro zemědělské
účely, lesních pozemků a venkovních pracovišť. Podrobněji viz příloha 3.
Chráněným venkovním prostorem staveb se rozumí prostor do 2 m okolo rodinných domů,
bytových domů, staveb pro školní a předškolní výchovu a pro zdravotní a sociální účely,
jakož i funkčně obdobných staveb.
Dle vládního nařízení č.272/2011 Sb. “O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací” se hodnoty hluku vyjadřují ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T a
v případě hluku z dopravy se stanoví pro celou denní a noční dobu. Nejvyšší přípustná
ekvivalentní hladina akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru a chráněném
venkovním prostoru staveb se stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a
příslušné korekce, přihlížející k místním podmínkám a denní době.
SJM představuje ve smyslu VN č.258/2011 Sb. komunikaci hlavní. Pro hluk z dopravy zde
v závislosti na uvažované variantě platí na jednotlivých podúsecích různé hygienické limity
pro hluk v chráněném venkovním prostoru staveb. Na stavebně nedotčené podúseky SJM a
taktéž na související uliční síť komunikací, kde nedojde k nárůstu dopravních intenzit (oproti
0-variantě), lze přiznat režim staré hlukové zátěže (SHZ) s limity 70/60 dB (den/noc)
v chráněném venkovním prostoru staveb. Na ostatní posuzované komunikace, resp. na
stavebně upravované podúseky SJM nelze zmiňovaný režim SHZ přiznat. Obecně lze říci, že
limitní hodnoty 60/50 dB pro den/noc, jež se vztahují k novostavbám hlavních komunikací,
není reálné v dotčené širší lokalitě splnit a předkládaná hluková studie si především klade za
cíl porovnat vypočtené LAeq,T v konkrétních imisních bodech v jednotlivých variantách
technického řešení záměru.
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Chráněným vnitřním prostorem staveb se dle zákona 258/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů rozumí obytné a pobytové místnosti, s výjimkou místností ve stavbách pro
individuální rekreaci a ve stavbách pro výrobu a skladování.
Přípustné hladiny hluku uvnitř obytných objektů a staveb občanského vybavení jsou
stanoveny dle §10 ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,T = 40 dB a korekcí,
přihlížejících k využití prostoru a denní době. Pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích
a železnicích a pro hluk z leteckého provozu se stanoví pro celou denní a noční dobu.
V posuzované lokalitě se na obytné místnosti chráněných objektů vztahuje korekce uvedená
v tabulce přílohy č.2 vládního nařízení č.272/2011 Sb., jsou tudíž platné nejvyšší přípustné
limity 45 dB v době denní (6-22hod) a 35 dB v době noční (22-6hod), resp. 40/30 dB pro
objekty povolené k užívání po 31.12.2005.
V současné době se pohybuje hluková zátěž ve dne na hodnotě cca 71 – 73 dB a v noci na
hodnotě cca 65 – 68 dB. Výše uvedené hodnoty překračují hygienický limit pro starou
hlukovou zátěž, tj. 70 dB pro den a 60 dB pro noc. Tyto výsledky dobře korespondují s
výsledky výpočtových hlukových map automobilové dopravy roků 2000 a 2005
(www.wmap.cz/atlaszp/).
Radonové riziko
Dle Odvozené mapy radonového rizika ČR (1 : 200 000) je oblast zařazena do kategorie
nízkého radonového rizika – označení 1Pa. v této kategorii nejsou potřebná opatření pro
žádný druh staveb.

C.II.4 Voda
Hydrogeologie a podzemní voda
V zájmovém území jsou hlavním zdrojem podzemní vody atmosférické srážky.
V neporušeném a nezvětralém stavu jsou prakticky horniny skalního podkladu nepropustné.
Zvětralé horniny mají malou propustnost, zejména jílovité břidlice jsou prakticky
nepropustné. Poměrně větší propustnost má poloha navětralých hornin, která leží pod polohou
zvětralin. jsou zde horniny hustě rozpukané a obsahují síť drobných puklin a dutinek pro oběh
podzemní vody. Do hloubky se puklinová propustnost opět zmenšuje.
Zásoba podzemní vody v horninách skalního podloží je velmi malá, vydatnost se pohybuje od
0,003 do 0,08 i/sec a je závislá na atmosférických srážkách. Vliv srážek se projevuje se
zpožděním řádově po jednom až třech týdnech. U vyšších terasových sedimentů,
zastoupených dobře propustnými horninami se vytvoří při bázi souvislý horizont podzemní
vody. Vydatnost horizontu podzemních vod je závislá na mocnosti terasy a pohybuje se od 1
do 5 l/sec.
Původní vodní režim byl narušen výstavbou tunelů železnice a metra. V současnosti
podzemní voda vytváří lokální zvodně vázané na rozpukané křemence, navážky a sutě.
Hladina těchto lokálních zvodní je mírně napjatá a její úroveň bude kolísat od cca 3,0 m pod
terénem do větších hloubek. Při průzkumu pro [10] se hladina podzemní vody ustálila na kótě
214,42 m.n.m resp. 211,94 m.n.m.
V oblasti posuzovaného záměru není vyhlášena chráněná oblast přirozené akumulace vod a
nejsou zde stanovena žádná ochranná pásma vodních zdrojů.
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Povrchová voda
Záměr se nachází v povodí Vltavy (č.h.p. 1-12-01-025). Vltava není stanovena vyhláškou
č. 470/2001 Sb. významným vodním tokem. Odvodnění dotčeného území je prostřednictvím
jednotné kanalizační sítě hl. m. Prahy vyústěné přes ÚČOV a přepady od oddělovačů
do Vltavy. V dotčeném území se nenachází žádné vodoteče a vodní plochy, záměr se
nenachází v záplavovém území.
Charakter ploch v zájmovém území jsou střechy pozemních objektů, zpevněné plochy
pro silniční dopravu, chodníky pro pěší a zelené parkové plochy.

C.II.5 Půda
Území záměru představují především zpevněné plochy silnic a chodníků. Čelakovského sady,
část Fügnerova náměstí a jižní část Na Karlově (nad parkem Folimanka) jsou evidovány jako
ostatní plocha využitá jako zeleň.

C.II.6 Horninové prostředí a přírodní zdroje
Geomorfologie
Dle regionálního geomorfologického členění České republiky (Czudek, T. a kol., 1972) je
zájmové území zařazeno do:
Subsystému: Hercynská pohoří
Provincie:
Česká vysočina
Subprovincie : Poberounská soustava
Oblast :
Brdská oblast
Celek :
Pražská plošina
Podcelek :
Říčanská plošina
Okrsek:
Úvalská plošina
Území záměru se nachází nad mírným svahem, který stoupá od Můstku Václavským
náměstím a Ječnou ulicí od Vltavy, SJM je mírně zvlněná ve výšce cca 210 - 235 m n.m.
Geologie
Geologické podmínky
Záměr leží v barrandiensko-ordovicko-silurské geosynklinále. Horniny ordovického a
silurského stáří vznikly ukládáním klasického, pelitického a vápenitého materiálu
v sedimentační pánvi.
Podle výsledků geologického průzkumu na trase I.C metra bude tunel hlouben jednak
v pokryvných útvarech (navážky, vyšší akumulace terasy Karlovo náměstí), jednak
v horninách skalního podkladu, tj. ve vrstvách dobrotivských a drabovských.
Dobrotivské vrstvy jsou v nezvětralém stavu šedočerné jílovité, prachovité vrstvy.
Charakteristický je roubíkovský rozpad a dobře patrná vrstevnatost. Moznost jednotlivýcyh
vrstev se pohybuje od 5 do 10 cm.
Drabovské vrstvy jsou tvořeny světle šedými až žlutošedými křemenci a křemitými pískovci,
jílovci a jílovitými břidlicemi. Křemence a křemité pískovce jsou vyvinuty v lavicích o
mocnosti 10 – 50 cm, v některých případech je mocnost lavic přes 1 m. Křemence jsou velmi
tvrdé, křehké a nepravidelně rozpukané. V křemencích tvoří jílovce a jílovité břidlice vložky
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o mocnosti 1 – 5 cm, které jsou pestrých barev a po navlhčení nejeví žádné známky zpevnění
a mají charakter plastických jílů. Uprostřed souvrství křemenců byla zastižena poloha
tmavošedých jílovitých břidlic, která je mocná až 3 m. V této poloze se vyskytují též trvrdé
šedočerné křemence.
Pokryvný útvar území tvoří vyšší akumulace terasu Karlovo náměstí, kde převažují dobře
vytříděné písky a hlinité písky s proměnlivým obsahem štěrkových valounů, místy i písčité
štěrky.
Původní kvartérní pokryv je minimální, zastoupeny jsou relikty svahových sutí. Navážky mají
mocnost max. 12 m, převážně však méně, převládá materiál hlinito-kamenitý, vyskytuje se i
stavební rum, lze předpokládat zastižení fortifikačního systému.
Tektonická porucha v území záměru je zlom, probíhající V-Z u Hlavního nádraží přibližně ve
směru Vinohradské třídy a dříve její směr sledoval Vinohradský potok..
Nerostné suroviny
V území není evidováno ložiskové území ani dobývací prostor.
Území záměru není poddolované ve smyslu hornické činnosti, jsou zde umístěny tunely metra
a podzemní sítě.
Seismicita
Podle GFÚ AV ČR patří Praha do oblasti, kde lze očekávat maximálně zemětřesení stupně 5
na dvanáctibodové makroseismické stupnici MSK-64 (Otřes připomíná pád těžkého předmětu
dovnitř budovy.)
Chráněná území podle zvláštních zákonů
V zájmovém území se nenacházejí žádná sesuvná území ani CHOPAV.

C.II.7 Fauna, flóra a ekosystémy
Ekosystémy
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Pro území Prahy byl zpracován Generel místního ÚSES města Prahy firmou Löw a spol. s.r.o.
Brno v r. 1993.
Území záměru leží v historické, zcela urbanizované části města, kde nebyly vymezeny žádné
prvky ÚSES.
Nejbližší prvek ÚSES je lokální biokoridor L4/404 vedoucí podél Botiče pod Nuselským
mostem.
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Územní systém ekologické stability (výřez z ÚP)
Zvláště chráněná území, území přírodních parků
V širším území se nevyskytují žádná chráněná území ve smyslu zákona č. 114/ 1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ani přírodní parky.
Významné krajinné prvky, památné stromy
Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením, k případným
zásahům, které by mohly vést k oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce, je nutno si
vyžádat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.
V území se nenachází významné krajinné prvky ze zákona (§ 3 písm. b) zákona č. 114/1992
Sb. (nejbližší je Botanická zahrada UK), podle ÚP jsou však Čelakovského sady jako
historická zahrada (ZP) evidovány jako památkově chráněná plocha zeleně na ploše cca 1,3
ha. Před výstavbou muzea zde býval na zrušených hradbách jako součást dlouhé promenády
tzv. Malý Park (na rozdíl od Velkého parku, předchůdce dnešních Vrchlického sadů). Po
výstavbě budovy Národního muzea byl Malý park přebudován F. Thomayerem roku 1882 a
na počest básníka F. L. Čelakovského byl pojmenován jeho jménem. Severojižní magistrála
budovaná v 70. letech 20. století park plošně redukovala a rozdělila ho na dvě části, které jsou
spojeny podchodem a sítě cest zde jsou přizpůsobeny vchodům do metra. Volně umístěné
dřeviny reprezentují na 30 druhů
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.
Čelakovského sady rozdělené Legerovou ulicí

Doprava v Mezibranské ulici

Registrované památné stromy podle územního plánu jsou mimo širší oblast záměru,
nejbližším stromem je pavlovnie plstnatá ve Vrchlického sadech u haly Hlavního nádraží.
V parku zasadili Václav Havel a Alexander Dubček v roce 1990 lípu svobody a hudební
skupina ELÁN a soubor tanců Lúčnica také lípu malolistou.
Ostatní zeleň v území je běžná městská zeleň, na severním předmostí je parková úprava Na
Karlově, související s parkem Folimanka
Lokality Natura 2000
V okolí záměry nejsou žádné Evropsky významné lokality či ptačí oblasti
Flora
V dotčeném území se nalézají 4 lokality s větším množstvím zeleně a tedy potenciálně cenné
z tohoto hlediska:
•
•
•
•

Čelakovského sady
Náměstí I. P. Pavlova
Fügnerovo náměstí
Na Karlově (park na severním okraji Nuselského mostu poblíž ulic Horské a Bělohradské)

Z těchto lokalit bylo náměstí I. P. Pavlova vyloučeno z biologického (nikoliv
dendrologického) průzkumu jako nezajímavé z důvodu přílišného využívání dopravou a
průzkum tak byl soustředěn na ostatní 3 lokality, z nichž Fügnerovo náměstí nebude záměrem
dotčeno. Z hlediska flory a fauny se jedná o území zcela uměle vytvořené.
V dubnu a květnu proběhl na dotčených lokalitách biologický průzkum (příloha 7) byly
provedeny průzkumné práce zaměřené na zjištění přítomnosti organizmů a jejich společenstev
chráněných platnou národní legislativou pro účely formulace žádosti o výjimky z ochrany
těchto organizmů. Průzkumné práce byly zaměřeny tak, aby pokryly všechny skupiny
organizmů a jejich stanovišť, jichž se týká národní legislativa. Na všech dílčích lokalitách byl
proveden floristický a orientační dendrologický průzkum a průzkum drobných savců,
především ptáků.
Orientační dendrologický průzkum (příloha 6) byl proveden na základě situací 1:500, které
vypracovala v roce 2008 firma Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o., Mathonova 60,613
00 Brno. Cílem dendrologického průzkumu bylo zjistit, které dřeviny bude nutno v rámci
zklidnění SJM pokácet, případně které dřeviny je vhodné a účelné zachovat za použití
ochranných prostředků během výstavby, aniž by došlo k narušení výstavby nebo snížení jejich
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kvality. Průzkumem je stanovena sadovnická hodnota dřevin, která do jisté míry určuje
společenskou hodnotu dřeviny.

Městský systém zeleně (z ÚP)
Orientační dendrologický průzkum Čelakovského sadů provedený v srpnu 2008 (tzn. ve
vegetačním období) byl doplněn v květnu a červnu 2012 společně s průzkumem ostatních
lokalit. Průzkumem bylo zjištěno, že v zájmovém území se vyskytují pouze parkové výsadby
různého stáří a omezené údržby. Obzvláště keřové patro je mnohdy přestárlé a špatně
udržované.
Vrchlického sady – rampa budoucí okružní křižovatky před budovou Hlavního nádraží
V tomto prostoru se nachází skupina stromů a keřů tvořená druhy javor mléč (výška 5 m,
obvod 25-40 cm), jilm vaz (výška okolo 5 m, obvod 20- 30 cm), jerlín japonský (výška cca
10 m, obvod kmene okolo 120 cm), hlohyně šarlatová, jalovec, zimolez, mochna křovitá,
střemcha obecná, pámelník bílý. Výška stromů do 12 m, obvody kmenů se pohybují mezi 60110 cm. Keřové patro je vysoké do 3 m.
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Současná úprava sadů pochází z poloviny 80. let 20. století, úprava pěší zóny podél
Vinohradské z počátku 80. let 20. století. Úprava Čelakovského sadů spočívá v zahuštěné
výsadbě keřů lemujících budovu muzea a dosadbě stromů. Zahuštěná výsadba je přestárlá a
postrádá náležitou estetickou hodnotu. Původní keřové výsadby dosahují stromových tvarů a
velikosti a působí spíše plevelně. Svah pod Legerovou je souvisle osázen středně vzrostlými
keři s jednotlivými stromy, některé stromy zde byly dosazovány průběžně, avšak zřejmě
z extrémních stanovištních podmínek bez valného úspěchu. V ploše Vinohradská – Legerova
je výsadba stromů příliš hustá, vyžaduje probírku.

Čelakovského sady z ptačího pohledy (mapy.cz)
Větev severojižní magistrály mezi Legerovou a Mezibranskou
V této lokalitě jsou vzrostlé parkové stromy s hustým podrostem keřů. Dřeviny jsou
částečně udržované, porost je však velmi hustý, místy neprostupný. Výška stromů do 12m,
průměr kmene do 50 cm. Podél Mezibranské ulice je vysázena alej Acer pseudoplatanusjavor klen. Z hlediska sadovnické hodnoty se jedná o dřeviny spíše průměrné.
Svahy u podchodu v Čelakovského sadech
Na svazích podél podchodu se nachází kompaktní keřové porosty tvořené keři a menšími
stromy a jeden exemplář lípy (75cm obvod, 6m výška).
Svah podél Legerovy (mezi magistrálou a parkem u Národního muzea)
Na strmém svahu jsou keřové typy souvislého porostu (cca 20ks o výšce do 5m a obvodu do
30cm), několik mladých stromů a jeden vzrostlý pajasan žlaznatý (výška cca 9m, obvod
kmene 110cm), u podchodu pod magistrálou kalina vrásčitolistá.
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Hustý porost

Prostor před podchodem pod magistrálou u stanice tram č.11
U podchodu se na svazích i v prostoru vedle magistrály nacházejí keře a ozdobné kultivary.
Rampa budoucí okružní křižovatky před budovou nádraží
V tomto prostoru se nachází skupina stromů a keřů Výška stromů do 12m, průměr. Obvody
kmenů se pohybují mezi 60-110 cm. Keřové patro je vysoké do 3m.
Výstavbou tunelů bude pravděpodobně dotčena i další vzrostlá zeleň. Dřevin zde rostoucích
se kácení pravděpodobně nedotkne, avšak porosty, či jednotlivé stromy bude nutno ochránit
dle ČSN 83 9061. Podrobný dendrologický průzkum bude proveden v rámci DÚR, kdy bude
upřesněna plocha záboru pro výstavbu tunelů.
V rámci biologického průzkumu bylo v Čelakovského sadech celkem zaregistrováno 47 druhů
či kultivarů dřevin. Mezi nimi je jeden exemplář dubu letního, jeden exemplář lípy srdčité,
jeden exemplář platanu javorolistého a jeden exemplář javoru mléčného s průměrem kmene
ve výšce 130 cm nad terénem 60 cm. Jeden exemplář jasanu ztepilého dosahuje 40 cm.
V porostech kulturních trávníků a v ruderálním podrostu parkových výsadeb bylo
zaregistrováno celkem 116 druhů cévnatých rostlin, výhradně druhů běžných, osidlujících
náhradní stanoviště přetvořená člověkem.

Náměstí I. P. Pavlova

Fügnerovo náměstí

Náměstí I. P. Pavlova
Jak je výše uvedeno, z biologického průzkumu je tento prostor nezajímavý, nachází se zde
10 ks vzrostlých akátů bílých.
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Celkem bylo na lokalitě Fügnerovo náměstí zaregistrováno 11 druhů či kultivarů dřevin.
Kromě toho v okrasných truhlících jsou vysazeny macešky zahradní.
Na Karlově (Folimanka, Karlovské předmostí)
Celkem bylo na lokalitě zaregistrováno 29 druhů či kultivarů dřevin. Kromě toho v okrasných
truhlících jsou vysazeny okrasné keře – dřišťál Thunbergův, mochna křovitá a skalník
Dammerův. V severní části při ulici Bělehradské roste jeden exemplář javoru klenu
s průměrem kmene ve výšce 130 cm nad terénem 60 cm.

Budoucí portál dlouhého tunelu

Zeleň Na Karlově

V rámci dendrologického průzkumu byly zkoumány části území, potenciálně dotčené
stavbou.
Ulice Lublaňská, Legerova a Sokolská po ulici Wenzigovu
V ulici Lublaňská se nacházejí vzrostlé stromy převážně akátu a javorů
V ulici Legerova se nacházejí jen keřové výsadby s brslenu a ptačího zobu. Kvůli velké
dopravní zatíženosti se zde nedaří pěstovat větší dřeviny.
V ulici Sokolská se nachází mladá alej stromů s lip a akátů.
Karlovské předmostí
Z hlediska zeleně se dá zmapované území rozdělit na dvě části.
První část se nachází na území, kde vede hlavní trasa severojižní magistrály. Zeleň je zde
spíše podprůměrné sadovnické hodnoty z hlediska trvale znečištěného ovzduší. Z druhů je
zde zastoupena lípa a javor. Především lipám se zde vůbec nedaří. Keře se nacházejí buď
v malých skupinkách, nebo solitérně.
Druhá část je součásti sadových úprav parku Folimanka (karlovské předmostí). Zde se
nachází vzrostlá zeleň průměrné hodnoty. Jsou zde parkové vzrostlé stromy místy
s podrostem keřů.
Nad Bělehradskou
Zde se nachází zeleň na svazích. Jsou to běžné druhy javorů jako je javor klen, javor mléč a
hojně je zde zastoupen i javor negundo. Je zde i keřové patro především z pustorylu. Zeleň
je vzrostlá průměrné výšky 10- 15 m.
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Fauna
Na posuzovaných lokalitách byla zjištěna přítomnost pouze zástupců třídy Ptáci (Aves).
Čelakovského sady
S ohledem na charakter území se nepředpokládá žádný výskyt vyšších živočichů. Celkem
bylo zaregistrováno 5 druhů ptáků, zcela běžných, schopných hnízdit i na stanovištích pod
silným civilizačním tlakem. Holub domácí zalétá na lokalitu z okolních městských domů.
Cílem šetření v oznámení (Chobot 2008) bylo především zhodnocení stavu dřevin, travnaté
plochy jsou schopné hostit také některé brouky (i chráněné).
Pro dokumentaci bylo provedeno krátké doplňující terénní šetření (Vávra 2012). Cílem bylo
především zhodnocení stavu dřevin, travnaté plochy jsou schopné hostit také některé brouky
(i chráněné) např. expandující Oxythyrea funesta či vzácného chrobáka Odonteus armiger,
jejich výskyt je však nepravděpodobný, v druhém případě téměř vyloučen.
V prostředí městského parku lze nalézt pouze malý počet chráněných druhů brouků, a to
pouze v kategoriích silně ohrožený (SO) a ohrožený (O).
•

•

•
•
•

Lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) SO, druh je v současnosti na vzestupu, parky
nejsou příliš často osidlovány, nejčastějším biotopem jsou odumřelé dřeviny luhů, topol,
vrba, popř. duby. Z území Velké Prahy dosud jediný nepotvrzený nález z odlišného
habitatu (okraj lesa), v ČS – nevhodný habitat, – výskyt vyloučen.
Páchník hnědý (Osmoderma eremita) SO, druhy v Čechách osidlující často typicky
antropogenní biotopy (aleje a parky), vázán na dutiny v listnatých stromech. Na území
Velké Prahy není znám (podobně kovařík – Elater (=Ludius) ferrugineus) SO; resp. z
Prahy a okolí známý zlatohlávek skvostný (Potosia (Cetonischema) aeruginosa). V ČS –
nepříliš vhodný habitat (malá nabídka dutin, menší dutiny jsou přítomny v několika
starších stromech, negativní vliv má i izolovanost parku a frekvence provozu v okolí),
absence populací v okolí – výskyt vyloučen.
Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) SO, není prvkem vázaným na plošně omezené
parky, v Praze a okolí je jeho historický výskyt znám ze solitérních dubů v Průhonicích a
v Milíčově, v ČS – výskyt vyloučen.
Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis) O, druh osidlující často sekundární biotopy
jako hromady dřevního či jiného rostlinného odpadu, známý dodnes z řady pražských
lokalit postrádá v ČS vhodné podmínky – výskyt vyloučen.
Roháč obecný (Lucanus cervus) O – pro ČS nejvýznamnější (chráněný) druh brouka,
jeho historický výskyt je vysoce pravděpodobný (udává Mařan J. (1963) Naši brouci,
SNDK, s. 17; výskyt je datovatelný přibližně do padesátých let 20. století). Jeho výskyt je
dosud znám z řady parků přímo v centru Prahy (Karlovo náměstí, Petřín) i v širším centru
(Klamovka, Skalka, Hvězda). Výskyt v ČS v uvedeném období tak byl analogií dalších
pražských parků. Populace však s vysokou pravděpodobností zanikla s úpravami
spojenými se stavbou magistrály. Při šetření bylo nalezeno jen minimum vhodných
biotopů, tj. starého dřeva (pařezů) v kontaktu se zemí. Výskyt historický, současný málo
pravděpodobný.

Celkově lze situaci v prostoru Čelakovského sadů shrnout: jediným chráněným druhem
brouka, který se zde vyskytoval a který se zde doposud s menší pravděpodobností vyskytovat
může je roháč obecný. Podmínky v současné době jsou však téměř nevyhovující, potenciálně
vhodné prostředí pro výskyt pozoruhodnějších druhů brouků je omezené na menší plochu se
zastoupením starších jedinců stromů (duby – mezi nimi i jedinec pařezového/výmladného
původu, platan, několik lip). V téže ploše je možné najít i několik stromů s dutinami, které
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mohou hostit další druhy brouků (mimo seznam chráněných druhů). Stromy v této ploše při
západním rohu budovy Národního muzea (viz zákres) jsou pravděpodobně ojedinělým
zbytkem původní starší výsadby parku a byly nejméně dotčeny při stavbě magistrály. Je
vysoce doporučeníhodné ušetřit je zničení i při současné stavbě (důvody je možné hledat i
zahradně – architektonické mimo zamření této analýzy). Ostatní plocha parku je vzhledem ke
svému charakteru (keřová výsadba, mladé zdravé stromy, popř. nepůvodní dřeviny – pajasan,
jerlíny) pro výskyt chráněných (popř. dalších pozoruhodných druhů brouků) bezcenná.
Negativní vlivy stavby je tak možné hodnotit jen na potenciální biotop roháče. Ten je však
možno lokalizovat velmi úzce. Pravděpodobně tedy s vyloučením zásahů do této plochy lze
negativní vlivy výrazně omezit.
Plochu je vhodné zachovat bez výraznějších změn, stejně jako většinu starších jedinců stromů
na ní. Samotné stromy na ploše je vhodné ošetřit, sanace dutin je však nevhodná (dutiny je
nutné pouze zastřešit). V případě nové sadovnické úpravy (měl by být zachován režim
„krajinářského parku“, a zachován výrazný, min. nadpoloviční podíl lip, popř. dubů jakožto
domácích dřevin) lze doporučit používání neimpregnovaných dubových špalíků a špalků
zapuštěných do země jako obrubníků a jiných prvků (v zemi zapuštěné části špalků je však
nutné ponechat až do úplného rozpadu). Za splnění obou těchto podmínek je možné uvažovat
možné úpravy za pozitivní, dokonce zlepšující pro broučí faunu (mj. i roháče, schopného
pravděpodobně takový biotop osídlit) Čelakovského sadů, jakožto městského parku i v nové
podobě.
Fügnerovo náměstí
Žádné nálezy přítomnosti ptáků.
Na Karlově (Folimanka)
Celkem bylo zaregistrováno 8 druhů ptáků, zcela běžných, schopných hnízdit i na stanovištích
pod silným civilizačním tlakem. Holub domácí zalétá na lokalitu z okolních městských domů.
Hnízda všech druhů jsou soustředěna na jižní okraj lokality, v blízkosti rozsáhlejších zelených
ploch na jižně exponovaném svahu parku Folimanka.

C.II.8 Krajina
Urbanizované území nelze hodnotit z hlediska krajinářského, jedná se o zcela zastavěné a
upravené území uličních front s obytnými, dopravními a jinými stavbami.

Pohled ulicí Wilsonova na garáže Slovan.
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C.II.9. Kulturní památky a archeologie
V dotčeném úseku magistrála prochází Pražskou památkovou rezervací vyhlášenou NV
66/1971 Sb. a zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, jejíž hranice
prochází od Nuselského mostu ulicí Sokolskou k ulici Žitné a po hranici městských částí
Praha 1 a 2 zahýbá do Legerovy ulice a pokračuje směrem k Hlavnímu nádraží. Zbytek území
je v ochranném pásmu rezervace.
Dominantní stavbou v území je národní kulturní památka budova Národního muzea, vyskytují
se zde další kulturní památky, uvedené v Tab. 16

Dům Škrétova 10/70

Čelakovského sady s pomníkem

V době barokní přestavby Prahy byla v r. 1649 zahájena výstavba nového pražského
opevnění, které bylo dokončeno až začátkem 18. století. V mohutných hradbách obezděných
cihlami byly umístěny bastiony. Bastion č. 26 sv. Štěpána stál spolu s Koňskou bránou
v místě Národního muzea a Čelakovského sadů, hradby a bastiony vedly jižním směrem.
S bouráním pražského opevnění se začalo v r. 1874 a do r. 1877 byl zbořen celý úsek
novoměstského opevnění. Záměr probíhá po zrušených hradbách a lze proto předpokládat v
případě hloubených částí tunelů významné archeologické nálezy.
Při předchozích stavbách (magistrála, metro) nebyly podle konzultace na odboru archeologie
NPÚ prováděny důsledné výzkumy.
Tab. 16 Přehled kulturních památek v území
Název
Národní Muzeum

Lokalizace
Václavské nám. čp.
1700

Č. r. ÚSKP
11727/1-1198

Činžovní dům
Sněmovna
Federální
shromáždění

Škrétova 10/70
Vinohradská,
Wilsonova, Legerova,
čp. 52,612 č.o.2,9

100465
50330/1-2264

Divadlo
Wilsonova čp. 101,
Smetanovo, Státní Legerova čp. 57
opera
železniční stanice Wilsonova 300/16
Hlavní nádraží
pomník Otýlie

40222/1-1314

41070/1-1864

Čelakovského sady JZ 39806/1-1037

Poznámka
Novorenesanční stavba zbudovaná v letech 18851890 podle plánů J. Schultze na místě tzv. Koňské
brány.
Dům na rohu Škrétovy a Římské ulice
Budova postaven v letech 1966 a 1973 podle
projektu arch. K. Pragera, jako rozšíření přistavěné
na prvorepublikovou budovu tehdejší burzy, dnes
součást Národního muzea.
Divadelní budova, původně Nové německé divadlo
(Neues deutsches Theater) podle plánů architekta
K. Hasenauera z r. 1884
Původní budova nádraží v novorenesančním slohu,
nová hlavní budova v secesním slohu postavena v
letech 1901–1909 podle návrhu architekta J.Fanty.
Bílý mramorový pomník herečky byl odhalen v r.
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Název
Sklenářové-Malé
Tělocvična sokolovna

Lokalizace
u budovy muzea
Sokolská 1437/43

Společenský dům
– Štefánikův dům
Klášter
augustiniánů
kanovníků

Sokolská 486/33
Sokolská 453

Činžovní dům

Legerova 1830/44

Č. r. ÚSKP

Poznámka
1933, v Vytvořil jej sochař Ladislav Šaloun
40167/1-1263 Vybudována podle návrhu Vojtěcha Ignáce
Ullmanna zásluhou Jindřicha Fügnera, který
budovu Sokolu odkázal.
41059/1-1858 Sídlo Československé obce legionářské u nám.
I.P.Pavlova
400080/1-1212 Zakládací listinu kanonie augustiniánů kanovníků
vydal Karel IV. 18. září 1350. Výstavba
klášterního kostela probíhala od roku 1351. Areál
kláštera je výrazně ovlivněn barokními zásahy.
Klášter tvoří trojice barokně upravených křídel,
doplněných čtyřkřídlým ambitem, obíhajícím
kolem čtvercového rajského dvora. Fasády
klášterních budov jsou prosté a pochází z raně
barokní obnovy. Směrem k západu do prostoru
bývalé klášterní zahrady pak vybíhá dvojice křídel
spíše hospodářského rázu.
Socha Karla IV. od Josefa Maxe (1804–1855) v
samostatně stojící kapličce v areálu na Karlově.
Od r. 1990 zde sídlí Muzeum Policie ČR.
40169/1-1270 Bytový dům mezi Rumunskou a Tyršovou ulicí.

Před Národním muzeem je dnes přímo do dlažby zasazen pomník Jana Palacha a Jana Zajíce
– kříž dvěma studentům, kteří spáchali své protestní sebevražd.

Klášter augustiniánů

Pomník J. Palacha a J. Zajíce

Ochranná pásma
Stavba se nachází v ochranném pásmu dráhy a, jak je výše uvedeno, v ochranném pásmu
Pražské památkové rezervace.
Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí.
Ochrana těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu
těchto vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich.
Vzájemná poloha inženýrských sítí a jejich křížení se řídí ČSN 73 60 05.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z
hlediska jeho únosného zatížení
Jednotlivé složky životního prostředí tak, jak jsou popsány v předchozí kapitole C.II, jsou
vzájemně propojeny složitými vazbami a je třeba je hodnotit jako celek zejména z hlediska
celkové únosnosti zatížení území. Ve smyslu § 5 a 8 zákona č. 17/1992 Sb. v platném znění
lze chápat zatížení prostředí za únosné do té míry, dokud nejsou překračovány limity pro
jednotlivé složky životního prostředí a nedochází tak k poškozování životního prostředí.
Záměr leží na území Hlavního města Prahy a to na rozhraní Městských částí Prahy 1 a 2 (k.ú.
Nové Město a Vinohrady. Potenciálně dotčené území leží mezi ulicemi Washingtonova,
Mezibranská, Legerova, Škrétova, Vinohradská, Španělská a Wilsonova. Území je centrální
částí hlavního a největšího města ČR a je tudy vedena jedna z nejzatíženějších komunikací
metropole a na ni navazující silniční síť.
Území dotčené záměrem je využíváno jako komunikační uzel průjezdné silniční dopravy,
železniční dopravy na přilehlém Hlavním nádraží a pěší dopravy z MHD – metra a tramvaje.
Jsou zde však zároveň dvě významné kulturní instituce – Národní muzeum území a Státní
opera, sevřené mezi dva proudy nepřetržitého toku motorových vozidel. Severně od Státní
opery jsou nadzemní garáže Slovan.
V celém území je řada obydlených domů, některé jsou částečně využívané jako kanceláře a
jiné nebytové prostory (např. hotely). Z tohoto pohledu lze konstatovat, že území je vzhledem
k vysoké koncentraci obyvatelstva na malé ploše, co se týče kvality ovzduší, velmi zatíženou
lokalitou. Hluková zátěž se pohybuje ve dne na hodnotě cca 71 – 73 dB a v noci na hodnotě cca
65 – 68 dB.
Přírodní plochy zde neexistují, jako přírodě blízké plochy je možno uvažovat plochy městské
zeleně, jejichž plocha je výrazně menší, než ploch zpevněných. Část území podél JZ a JV
strany muzea tvoří Čelakovského sady u Hlavního nádraží jsou Vrchlického sady a na
severním předmostí pak lokalita Na Karlově, přecházející v park Folimanka.
Vzhledem k hustému osídlení jsou pro hodnocení z hlediska jeho celkové únosnosti podstatné
především znečištění ovzduší, hluk a z toho vyplývající zdravotní rizika a využívání území
(např. pěší a cyklistická doprava). Převážné dopravní zatížení automobilovou dopravou je
místní a obslužná doprava, takže nelze očekávat významné změny způsobené dopravněinvestičním řešením.
V tomto úseku magistrála prochází památkovou rezervací, jejíž hranice prochází od
Nuselského mostu ulicí Sokolskou k ulici Žitné a po hranici městských částí Praha 1 a 2
zahýbá do Legerovy ulice a pokračuje směrem k Hlavnímu nádraží.
Zásadní je skutečnost, že vzhledem k tomu, že předkládaný záměr není výstavbou nového
dopravního koridoru, ale pouze úpravou stávajícího, je možné vycházet z poznatků
z dosavadního cca třicetiletého provozu SJM, kde je nejvýznamnějším problémem hluk z
dopravy.
Celkově tak lze území označit jako silně urbanizované s vysokým zatížením především
automobilovou dopravou bez přírodních prvků.
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ČÁST D KOMPLEXNÍ CHARAKTERISTIKA A HODNOCENÍ
VLIVŮ ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
D.I. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a
životní prostředí a hodnocení jejich velikosti a významnosti
D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Vlivy na zdraví obyvatel
Při posuzování možných vlivů na zdraví dotčené populace je nutno obecně brát v úvahu
všechny faktory, které mohou mít dopad na lidské zdraví. Posuzovaný záměr nebude zdrojem
elektromagnetického záření. V souvislosti s jeho realizací se nepředpokládá kontaminace
zdrojů vod chemickými látkami ani patogenními organismy či jejich toxiny. Záměr neovlivní
oslunění okolních obytných domů. Hlavními faktory, které mohou být realizací záměru
významněji ovlivněny, budou tedy hluk a znečištění ovzduší.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví zpracované autorizovanou osobou (příloha 5) posuzuje
vlivy stávající situace a navrhovaného záměru na zdraví obyvatel, žijících v dotčené lokalitě.
Posouzení je zpracováno pro nulovou a 4 aktivní varianty, popsané v kap. B.I.5 a B.I.6.
Podkladovými materiály pro vyhodnocení vlivů záměru na veřejné zdraví jsou hluková a
rozptylová studie, které jsou k dokumentaci přiloženy.
Ve vyhodnocení jsou uvažovány pouze vlivy působící při běžném provozu, jeho výsledky
není možno vztáhnout na případy zvláštních situací, včetně havárií. Nebyl podrobně hodnocen
vliv stavebních prací při realizaci záměru – předpokládané vlivy výstavby jsou komentovány
v závěru této kapitoly.
Dotčené území v tomto případě zahrnuje obyvatelstvo v oblastech provedených výpočtů
imisní a hlukové zátěže. Zatímco pro potřeby vyhodnocení vlivu kvality ovzduší bylo
uvažováno obyvatelstvo plošně v celé výpočtové oblasti, pro potřeby vyhodnocení hlukové
zátěže byly uvažovány jen obyvatelé v přilehlých objektech, které jsou reprezentovány
výpočtovými body.
Pro vyhodnocení vlivů znečištění ovzduší na veřejné zdraví byly využity údaje o počtech
obyvatel v základních sídelních jednotkách (ZSJ) pro návrhové období. Celkový počet
obyvatel je pro zástavbu v hodnoceném území 85 584. Z uvedeného postupu je zřejmé, že
vyhodnocení lze považovat pouze za orientační, neboť je uvažováno s rovnoměrným
zastoupením obyvatelstva v celé hodnocené zástavbě ZSJ.
Pro vyhodnocení vlivů hlukové zátěže na lidské zdraví sloužil jako základ přehled o počtu
obyvatel v objektech, kde byl zjištěn počet bytů – viz Tab. 12 V případě chybějících údajů
pro některé objekty byly využity údaje MHMP. Celkový počet obyvatel zařazených do
vyhodnocení vlivů hlukové zátěže je 7 738. Jedná se o obyvatele ve všech objektech, které
jsou reprezentovány výpočetními body. Vzhledem k rozmístění těchto bodů lze považovat
tento soubor za dostatečný a vyhodnocení tak pokryje populaci dotčenou hlukovou zátěží.
Kromě posuzovaného území se důsledky záměru dotknou i obydlené ulice 5. května, kde
podle odhadu, založeném na údajích z Tab. 13 bydlí přibližně 2000 obyvatel.
Znečištění ovzduší
Silniční doprava je zdrojem řady látek, znečišťujících ovzduší. Při hodnocení potenciálního
vlivu komunikace není možné posuzovat všechny vznikající látky, pro screeningové
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hodnocení nepříznivých zdravotních vlivů liniových zdrojů jsou použity jako indikátory oxidy
dusíku resp. oxid dusičitý, reprezentující skupinu látek s prahovým působením společně s
benzenem jako reprezentantem karcinogenních látek, dále suspendované částice PM10 resp.
PM2,5 a benzo(a)pyren.
Oxid dusičitý
Oxid dusičitý (NO2) patří mezi nejčastěji sledované škodliviny při hodnocení vlivů
spalovacích zdrojů (tj. zejména automobilové dopravy a vytápění budov) na kvalitu ovzduší a
zdraví obyvatel. Ze zdrojů je emitován převážně oxid dusnatý (NO), který se ve vzduchu
postupně oxiduje na NO2, v malé míře je emitován přímo oxid dusičitý.
Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že pro hodnocení vlivů akutní expozice NO2
je možné uvažovat referenční koncentraci ve výši 200 µg.m-3. Pod touto úrovní nebyly
prokázány žádné účinky krátkodobých expozic NO2, většina studií pak poukazuje na vznik
zdravotního efektu až při hodnotách nad 500 µg.m-3. Naopak při vyšších koncentracích lze
účinky považovat za prokázané. Česká legislativa stanoví imisní limit pro hodinové
koncentrace NO2 na úrovni 200 µg.m-3.
U dlouhodobých expozic je situace složitější. WHO zachovává směrnou hodnotu pro
průměrné roční koncentrace na úrovni 40 µg.m-3 i přesto, že některé studie poukazují na vznik
respiračních příznaků i při hodnotách nižších. Spíše se však doporučuje provádět hodnocení
souhrnného účinku znečištění ovzduší na základě vztahů pro suspendované částice. Ve výši
40 µg.m-3 je stanoven i platný imisní limit.
Z chronických účinků NO2 jsou nejčastěji popisovány strukturální plicní změny a zvýšení
vnímavosti vůči bakteriím a virovým infekcím.
Jak je zřejmé z výsledků modelových výpočtů, bude v nulové variantě v části výpočtové
oblasti překročena směrná hodnota dle WHO, a to konkrétně v prostoru ulic Ječná – Žitná a
jejich okolí, v prostoru ulic Štěpánská – Mezibranská a dále směrem severním v prostoru ulic
Opletalova a Jindřišská. V ostatních částech výpočtové oblasti byly zaznamenány koncentrace
pod hranicí směrné hodnoty.
Uvedením záměru do provozu byl ve všech aktivních variantách zaznamenán oproti nulové
variantě pokles počtu obyvatel v pásmu nejvyšší imisní zátěže (nad hranicí směrné hodnoty
WHO 40 µg.m-3). Z hlediska dopadů na lidské zdraví lze právě tuto charakteristiku považovat
za hlavní kritérium pro porovnání variant. Jako nejpříznivější se tedy v tomto případě ukazuje
varianta 3.
Z výpočtů vyplývá, že po realizaci aktivních variant poklesne počet obyvatel v nejvyšším
pásmu imisní zátěže o 16 (varianta 4) až 49 % (varianta 3)
Pro vyhodnocení akutní expozice NO2 je možné za bezpečnou mez, pod níž nedochází k
vzniku zdravotního rizika, použít směrnou hodnotu stanovenou WHO pro hodinové
koncentrace ve výši 200 µg.m-3. Jak ukazují výsledky rozptylové studie, je možné v nulové
variantě očekávat koncentrace nad touto hranicí jen lokálně, a to v prostoru náměstí Míru,
podél ulice Francouzská, v prostoru ulic Londýnská a Bělehradská, v okolí křižovatky ulic
Rumunská a Sokolská a také v prostoru křižovatky ulic Seifertova a Řehořova.
Ve výše uvedených lokalitách tedy byly vypočteny krátkodobé koncentrace nad hranicí
směrné hodnoty WHO, a to v rozmezí hodnot 200 – 245 µg.m-3. Při interpretaci výsledků je
však třeba si dále uvědomit, že reálně byly pozorovány akutní účinky až při koncentracích nad
500 µg.m-3. Lze tedy konstatovat, že v žádné části zájmového území není třeba očekávat ve

Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

Zklidnění SJM u Národního muzea

77

výchozím stavu reálnou vyšší míru zdravotního rizika z krátkodobé expozice oxidu
dusičitému.
V žádné z hodnocených aktivních variant nebyly vypočteny hodnoty nad hranicí 245 µg.m-3,
z hlediska dosahovaných hodnot se jako nejpříznivější ukazuje varianta 3, ve které budou
nejvyšší koncentrace ve výpočtové oblasti dosahovat okolo 220 µg.m-3.
Benzen
Benzen se do ovzduší dostává v emisích z automobilové dopravy jednak jako produkt
spalování a jednak jako součást nespálených podílů paliva (v automobilovém benzínu se
vyskytuje v množství cca 0,5 – 2 %, u motorové nafty je podíl nevýznamný). Ovzduší je pro
člověka hlavním zdrojem expozice benzenu. Je však nutno počítat s výraznými individuálními
rozdíly vlivem kouření, které může znamenat několikanásobné zvýšení expozice.
Ve vysokých koncentracích (které se však nevyskytují ve vnějším ovzduší) má benzen akutní
účinky dráždivé a neurotoxické. V nízkých dávkách (které se mohou v ovzduší vyskytovat)
pak při dlouhodobém působení utlumuje tvorbu krvinek a předpokládá se i jeho vliv na
iniciaci leukémie. Z tohoto důvodu řadí US EPA i IARC benzen mezi prokázané lidské
karcinogeny.
Imisní limit je stanoven ve výši 5 µg.m-3, což odpovídá hodnotě karcinogenního rizika při
celoživotní expozici na úrovni 3 × 10-5.
V rámci vyhodnocení byla použita hodnota jednotkového rizika stanovená WHO ve výši 6 ×
10-6 (µg.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že koncentrace benzenu 1 µg.m-3 zvyšuje (při
celoživotní expozici – po dobu 70 let) riziko incidence leukémie o 6 případů na 1 milion osob.
Neexistuje tedy bezpečná mez. Evropská a česká legislativa tyto skutečnosti respektuje s tím,
že pro účely ochrany zdraví obyvatel musela být přijata určitá dlouhodobá (roční) limitní
hodnota, která by vlastně vyjádřila ještě přijatelnou (referenční) mez karcinogenního rizika.
Dle dostupných podkladů a v souladu s informacemi Státního zdravotního ústavu je
doporučeno uvažovat nejvyšší přijatelné hodnoty v řádu 10-6.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, lze v hodnoceném území očekávat v nulové
variantě hodnoty v rozmezí 0,6 – 1,5 µg.m-3. Uvedenému rozpětí hodnot odpovídá míra
karcinogenního rizika 3,6 – 9,0 × 10-6. Jedná se tedy o hodnoty na hranici přijatelné míry
rizika.
Vlivem uvedení záměru do provozu bylo vypočteno převažující snížení imisní zátěže v
zastavěné části zájmového území, zejména v prostoru podél magistrály v úseku I. P. Pavlova
po ulici Politických vězňů. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten pouze zcela lokálně, v
nejbližším okolí portálů hodnoceného tunelového řešení. Jak ukazují výsledky modelových
výpočtů, koncentrace benzenu nad hranicí 1,5 µg.m-3 byly vypočteny pouze zcela lokálně u
varianty 2, a to pouze ve třech referenčních bodech mimo obytnou zástavbu (prostor Hlavního
nádraží a prostor v Čelakovského sadech nedaleko budovy Národního muzea).
Nárůst v prostoru obytné zástavby byl zaznamenán pouze u variant 3 a 4, kde je možné
očekávat nárůst průměrných ročních koncentrací benzenu pouze ve zcela okrajové části
zástavby v oblasti křižovatky ulic Sokolská a Boženy Němcové. Nejvyšší nárůst se zde bude
pohybovat na úrovni 0,4 µg.m-3 (varianta 3) a 0,2 µg.m-3 (varianta 4). Těmto hodnotám
odpovídá nárůst rizika výskytu zdravotních účinků z chronické expozice benzenu nejvýše na
úrovni 2,4 × 10-6 (1 případ na více než 400 000 obyvatel), respektive 1,2 × 10-6 (1 případ na
více než 800 000 obyvatel). Vzhledem k počtu zasažených obyvatel (nejvýše v řádu desítek),
lze konstatovat, že vypočtené změny ve zdravotním riziku jsou pod hranicí průkaznosti.
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Celkově lze konstatovat, že ve všech aktivních variantách bude pokles imisní zátěže výrazně
převažovat nad jejím nárůstem, v žádné aktivní variantě nebudou v prostoru obytné zástavby
průměrné roční koncentrace nad hranicí přijatelného rizika a zcela lokální nárůst imisní zátěže
v zastavěných lokalitách nebude znamenat reálné zvýšení výskytu zdravotních účinků z
chronické expozice benzenu.
Z hlediska jednotlivých variant lze jako příznivější označit varianty 2 a 1, které zcela
eliminují zvýšení imisní zátěže v prostoru obytné zástavby.
Suspendované částice
Suspendované částice v ovzduší představují složitou směs organických a anorganických látek.
Jsou produkovány jak ve venkovním, tak vnitřním prostředí, a proto jsou důležitým faktorem
ovlivňujícím zhoršení zdravotního stavu.
Suspendované částice mají různou velikost, hmotnost a složení, obecně je možné konstatovat:
•

•
•
•

při spalování pevných paliv bez odlučovačů převažují v emisích částice s aerodynamickým průměrem nad
10 µm, při spalování kapalných paliv je zastoupení těchto částic menší, avšak rovněž významné. S účinností
odlučovače se zastoupení „hrubších frakcí“ výrazně snižuje, neboť tato zařízení odstraňují nejúčinněji právě
velké částice prachu.
ve zvířeném prachu v okolí silnic a průmyslových areálů lze obecně předpokládat nízké zastoupení jemných
částic, podíl jednotlivých velikostních frakcí je však závislý na složení usazených částic, které byly zvířeny.
v emisích z výfuků motorových vozidel jednoznačně dominují jemné částice do 2,5 µm (jejichž podíl se
pohybuje okolo 90 %), většina emitovaných částic je menších než 1 µm.
rovněž naprostá většina aerosolů vzniklých sekundárně v ovzduší (kondenzací plynných látek) je tvořena
vesměs jemnými částicemi do 2,5 µm.

Vzhledem k lepším datovým podkladům se jako hlavní indikátor pro hodnocení zdravotního
rizika používají suspendované částice frakce PM10. V některých případech se používají i
suspendované částice frakce PM2,5.
Většina vlivů částic na zdraví spadá do oblasti dýchací a kardiovaskulární soustavy. Hlavní
účinky působení suspendovaných částic na dýchací soustavu zahrnují dráždění dýchacích
cest, exacerbaci existujících onemocnění, zvýšenou sekreci hlenu v průduškách a snížení
obranyschopnosti dýchacího traktu vůči infekci. Suspendované částice však mají i další
zdravotní účinky mimo respirační soustavu. Jedná se především o urychlení procesu
aterosklerózy nebo ovlivnění nervové regulace srdeční činnosti pronikáním ultra jemných
částic do nervového systému. Prokazatelný zdravotní účinek expozice suspendovaným
částicím se uvádí již při průměrných ročních koncentracích částic PM2,5 11 – 15 µg.m-3.
Specifické zdravotní účinky expozice suspendovaným částicím je však značně obtížné
hodnotit, neboť silně závisí na velikosti částic a jejich složení. K obecnému (indikačnímu)
hodnocení se proto používají epidemiologické ukazatele mortality (úmrtnosti) a morbidity
(nemocnosti). WHO uvádí pro krátkodobou expozici vzestup celkové mortality o 0,5 % při
zvýšení denní koncentrace PM2,5 o 5 µg.m-3. Pro chronickou expozici se uvádí nárůst
mortality o 6 % při zvýšení průměrných ročních koncentrací PM2,5 o 10 µg.m-3. Směrné
hodnoty WHO jsou pak uvedeny v následující výši:
•

částice PM2,5 – 10 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace a 25 µg.m-3 pro 24-hodinové
koncentrace.

•

částice PM10 – 20 µg.m-3 pro průměrné roční koncentrace a 50 µg.m-3 pro 24-hodinové
koncentrace

Imisní limity jsou v ČR stanoveny pro suspendované částice PM10 ve výši 40 µg.m-3 pro
průměrné roční koncentrace a 50 µg.m-3 pro 24-hodinové hodnoty (s tolerovaným počtem 35
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překročení v roce). Pro částice PM2,5 je stanoven pouze limit pro průměrné roční koncentrace,
a to ve výši 25 µg.m-3.
Z výpočtů vyplývá, že po realizaci aktivních variant poklesne počet obyvatel v nejvyšším
pásmu imisní zátěže PM10 o 12 (varianta 2) až 24 % (varianta 3), v nejvyšším pásmu imisní
zátěže PM2,5 poklesne počet obyvatel o 31 (varianta 4) až 47 % (varianta 3)
V hodnocení jsou pro kvantifikaci rizika z chronické expozice suspendovaným částicím dále
použity funkce dávka - účinek, publikované Evropskou komisí v rámci programů ExternE a
HEATCO [4, 5]. Jedná se o vztahy odvozené na základě analýzy výsledků mnoha
epidemiologických studií a dat o zdravotních ukazatelích u populace zemí EU. Jednotlivé
faktory pro nemocnost a úmrtnost jsou vyjádřeny v počtu případů na osobu a µg.m-3 za rok.
Výpočetní vztahy pro chronickou úmrtnost a pro počet dnů s omezenou aktivitou byly
primárně odvozeny na základě koncentrací částic frakce PM2,5, ostatní účinky vychází
primárně z koncentrací částic PM10. Doplňkové výpočetní vztahy pro druhou frakci byly pak
vždy stanoveny na základě obecného poměru mezi jednotlivými frakcemi. Při kvantitativním
vyjádření rizika je pak vhodné vycházet vždy z údajů vztahující se k relevantní frakci
suspendovaných částic.
Hodnocení pomocí expozice částicím frakce PM10 nebo PM2,5 zde ovšem vystupuje jako
indikátor souhrnného účinku suspendovaných částic. To znamená, že hodnoty vypočtené pro
PM10 a PM2,5 se nesčítají, ale používá se ten či onen indikátor dle dostupných dat.
Výskyt zvýšených koncentrací suspendovaných částic v ovzduší je obecně spojován s
výskytem respiračních chorob (kašel, bronchitida), snížením funkce plic, kardiovaskulárními
nemocemi a dle některých podkladů i s astmatem.
Pro chronickou expozici uvádí WHO směrnou hodnotu průměrné roční koncentrace PM10 ve
výši 20 µg.m-3 a částic PM2,5 ve výši 10 µg.m-3. Z výsledků hodnocení vyplývá, že už
vzhledem k úrovni imisního pozadí je nutno ve výpočtovém území očekávat výskyt
zvýšeného zdravotního rizika, a to v případě obou hodnocených frakcí suspendovaných částic.
Tab. 17 Procentuální snížení zdravotních rizik ve variantách proti variantě 0
Ukazatel
Chronická úmrtnost - počet ztracených roků života
vlivem chronické expozice
Nové případy chronické bronchitidy
Hospitalizace z důvodů dýchacích obtíží
Hospitalizace z důvodů srdečního selhání
Dny omezené aktivity
Dny s příznaky (lehčí respirační příznaky vč. kašle)
Dny s lehčími respiračními příznaky (včetně kašle) u
dětí v běžné populaci
Dny užívání bronchodilatátorů - dospělí
Dny užívání bronchodilatátorů - děti

1

Varianta
2
3

4

PM2,5

99,6%

99,6%

99,5%

99,8%

PM10
PM10
PM10
PM2,5
PM10

99,5%
99,5%
99,5%
99,6%
99,5%

99,6%
99,6%
99,6%
99,6%
99,6%

99,6%
99,6%
99,6%
99,5%
99,6%

99,8%
99,8%
99,8%
99,8%
99,8%

PM10

99,5%

99,6%

99,6%

99,8%

PM10
PM10

99,5%
99,5%

99,6%
99,7%

99,6%
99,6%

99,8%
99,7%

Ve všech aktivních variantách je možné oproti nulové variantě očekávat v absolutním
vyjádření příznivější hodnoty chronické úmrtnosti (počet ztracených roků života vlivem
chronické expozice). Z poměrného vyjádření této hodnoty vztažené na jednoho obyvatele
vyplývá, že zatímco ve variantě 0 je možné očekávat chronickou úmrtnost v souvislosti s
imisní zátěží částicemi PM2,5 na úrovni cca 2,496 ztraceného dne života za rok na jednoho
obyvatele, pro aktivní varianty to bude:
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varianta 1 – 2,487 ztraceného dne života za rok na jednoho obyvatele
varianta 2 – 2,486 ztraceného dne života za rok na jednoho obyvatele
varianta 3 – 2,484 ztraceného dne života za rok na jednoho obyvatele
varianta 4 – 2,490 ztraceného dne života za rok na jednoho obyvatele

Celkově se tedy ukazuje, že v rámci hodnocené populace je možné očekávat v případě
realizace kterékoliv varianty snížení míry zdravotního rizika. Jako nejvýhodnější se z hlediska
zdravotních účinků suspendovaných částic ukazuje varianta 3. Nicméně tyto rozdíly jsou
vzhledem k nepřesnostem při odhadu počtu obyvatel v obytné zástavbě jen málo významné.
Jak je patrné z výsledků vyhodnocení, z hlediska celkového počtu obyvatel v pásmech nárůstu
a poklesu imisní zátěže, naprosto jednoznačně převažuje pokles imisní zátěže. Z hlediska
porovnání variant se podle celkových počtů obyvatel ukazuje nejvhodnější varianta 3.
V této variantě byl sice zaznamenán lokální nárůst imisních koncentrací suspendovaných
částic. V případě změn v imisní zátěži částicemi PM2,5 bylo v pásmech nárůstu o více než 0,5
µg.m-3 zaznamenán počet obyvatel pouze v řádu několika desítek. Nejvyššímu nárůstu v
prostoru obytné zástavby (v oblasti ulice Boženy Němcové) na úrovni 1,2 µg.m-3 odpovídá
zvýšení rizika chronické úmrtnosti (počet ztracených roků života vlivem chronické expozice)
cca 10,5 hodiny na jednoho obyvatele a rok. Již pro hodnotu 0,5 µg.m-3 to bude cca 4,4
hodiny na obyvatele a rok.
Z hlediska celkového zdravotního rizika z expozice suspendovaným částicím frakcí PM2,5 a
PM10 lze konstatovat, že každá z aktivních variant znamená oproti variantě 0 zcela
jednoznačně zlepšení celkové situace. Pokles hodnot vyjadřujících míru zdravotního rizika
poměrně výrazně převyšuje jejich nárůst.
Z hlediska porovnání variant se ukazuje jako celkově nejvýhodnější varianta 3, a to i přes
zcela lokální výraznější nárůst imisní zátěže v prostoru jižního portálu tunelu. Jak prokázalo
hodnocení, nárůst imisní zátěže v této lokalitě nebude znamenat významné riziko ve smyslu
ohrožení zdraví obyvatel.
Benzo(a)pyren
Skupina polyaromatických uhlovodíků (PAH) zahrnuje několik set sloučenin, které vznikají
zejména při nedokonalém spalování organického materiálu. Hlavními účinky na zdraví lidí
jsou mutagenita a karcinogenita, naopak systémově toxické účinky jsou pravděpodobně (dle
pokusů na zvířatech) malé. U řady PAH s vyšším bodem varu se považují za prokázané vlivy
mutagenita a karcinogenita, přičemž benzo(a)pyren je jednou ze sloučenin, u kterých byla
zjištěna nejsilnější karcinogenita.
Benzo(a)pyren je podle IARC řazen do skupiny 2A jako pravděpodobný lidský karcinogen.
Vzhledem k jeho karcinogenitě nelze stanovit žádnou bezpečnou hranici. WHO stanoví
směrnou hodnotu jednotkového karcinogenního rizika pro benzo(a)pyren ve výši 8,7 × 10-2
(µg.m-3)-1.
Pro vyhodnocení rizika z expozice B(a)P byla použita hodnota jednotkového rizika stanovená
WHO pro celoživotní expozici ve výši 8,7 × 10-5 (ng.m-3)-1. Tato hodnota znamená, že
koncentrace benzo(a)pyrenu v 1 ng.m-3 zvyšuje (při celoživotní expozici – po dobu 70 let)
riziko výskytu rakoviny o 8,7 případů na 100 tisíc osob. Nejvyšší přijatelné riziko je opět
uvažováno v řádu 10-6.
Podkladová rozptylová studie hodnotí pouze příspěvek automobilové dopravy, která se na
celkových koncentracích v ovzduší podílí pouze minimálně. Obecně je hlavním spalování
pevných paliv v prostoru obytné zástavby. Celkové hodnoty se dle měření na stanicích
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imisního monitoringu ve městech pohybují mezi 1 a 3 ng.m-3, na pozaďových stanicích pak
mezi 0,2 a 0,5 ng.m-3. To již odpovídá hodnotám nad hranicí přijatelného rizika. Úroveň
přijatelného rizika v řádu 10-6 by byla dosažena při koncentraci na úrovni 0,1 ng.m-3 nebo
nižších, což je hodnota překročená na všech měřicích stanicích v ČR.
Z výsledků modelových výpočtů vyplývá, že v obytné zástavbě v lokalitě lze očekávat
maximální příspěvek automobilového provozu k celkové hodnotě roční koncentrace
benzo(a)pyrenu ve výši do 0,2 ng.m-3, pouze lokálně v prostoru podél ulice Ječné a v oblasti
Hlavního nádraží byl vypočten příspěvek do 0,3 ng.m-3.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, vlivem uvedení navrhovaného záměru do provozu
ve všech hodnocených variantách poměrně výrazně převažuje pokles imisní zátěže nad
nárůstem. V centrální části zájmového území byl lokálně vypočten pokles až o 0,15 ng.m-3.
Naopak nárůst byl vypočten jen zcela lokálně, a to nejvýše okolo 0,1 ng.m-3 (v prostoru
obytné zástavby). Nárůstu o velikosti 0,1 ng.m-3 odpovídá nárůst karcinogenního rizika na
úrovni 8,7 × 10-6. Tomu odpovídá změna karcinogenního rizika na úrovni 1 případu na více
než 100 tisíc obyvatel. Vzhledem k dotčené populaci se jedná o hodnoty pod hranicí
průkaznosti.
Hluk
Identifikace nebezpečnosti a vztah dávka – účinek
Nepříznivé účinky hluku na lidské zdraví jsou obecně definovány jako morfologické nebo
funkční změny organismu, které vedou ke zhoršení jeho funkcí, ke snížení kompenzační
kapacity vůči stresu nebo zvýšení vnímavosti k jiným nepříznivým vlivům prostředí. Účinky
hluku na lidské zdraví je možné s určitým zjednodušením rozdělit na účinky specifické,
projevující se při ekvivalentní hladině hluku nad 85 až 90 dB poruchami činnosti
sluchového analyzátoru a na účinky nespecifické (mimosluchové), kdy dochází k ovlivnění
funkcí různých systémů organismu.
Obrázek v hodnocení zdravotních rizik (příloha 5) ukazuje zjednodušené příčinné schéma
působení hluku na zdraví v řetězci hluková expozice – fyziologická (stresová) reakce
organismu – biologická odezva a vznik onemocnění. Účinek vzniká jak přímo
prostřednictvím nervových interakcí, tak i nepřímo v důsledku vnímání zvuku. Přitom
„přímá“ cesta působí i při nízkých hladinách hluku během spánku, tj. i bez subjektivního
rušení.
Nespecifické působení hluku je považováno za bezprahové (tj. nelze stanovit bezpečnou mez,
pod níž se již účinek nevyskytuje), v praxi se však pracuje s určitými mezními hodnotami, nad
nimiž se projevuje závislost účinku na hlukové expozici. Tyto mezní hodnoty uvádějí Tab. 18
a Tab. 19. Údaje o vlivech nočního hluku vycházejí z dokumentu WHO, vydaného v říjnu
2009. V případě denního hluku byly použity údaje Státního zdravotního ústavu, shrnuté
v autorizačním návodu AN 15/04, verze 2. Tento návod byl sice SZÚ stažen z důvodu nových
aktuálních poznatků v zahraniční literatuře, pro přehled prokázaných účinků denního hluku
jde však o podklad stále platný, který přehledně shrnuje poznatky příslušných zahraničních i
českých studií (s výjimkou mezní hodnoty ICHS, kde došlo k posunu z 65 na 60 dB. Je nutno
uvést, že v běžné populaci existují výrazné individuální rozdíly v citlivosti vůči nepříznivým
účinkům hluku, a proto se mohou vyskytnout tyto účinky u citlivé části populace i při
hladinách hluku významně nižších.
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Tab. 18 Přehled účinků a mezních hodnot – noční hluk
Přehled účinků a mezních hodnot dostatečně prokázaných
Účinek
Ukazatel
Změny v kardiovaskulární aktivitě
*
Nabuzení EEG
LAmax,uvnitř
Biologické účinky Pohyby, počátek pohybů
LAmax,uvnitř
Změny v délce různých fází spánku, struktury a
LAmax,uvnitř
fragmentace spánku
Buzení během noci nebo příliš brzo ráno
LAmax,uvnitř
Prodloužení úvodní fáze spánku, obtížnější usínání
*
Kvalita spánku
Fragmentace spánku, zkrácení doby spánku
*
Nárůst průměrné pohyblivosti při spánku
Lnoc,venku
Subjektivně vnímané rušení spánku
Lnoc,venku
Subjektivní
pohoda
Užívání sedativ a léků navozujících spánek
Lnoc,venku
Zdravotní stav
Nespavost vlivem prostředí
Lnoc,venku
Přehled účinků a mezních hodnot částečně prokázaných**
Účinek
Ukazatel
Biologické vlivy
Změny v hladinách (stresových) hormonů
*
Ospalost/únava během následujícího dne a večera
*
Zvýšená podrážděnost během dne
*
Subjektivní
Zhoršené mezilidské vztahy
*
pohoda
Stížnosti
Lnoc,venku
Zhoršené rozpoznávací schopnosti
*
Nespavost
*
Zvýšený krevní tlak
Lnoc,venku
Obezita
*
Deprese (u žen)
*
Zdravotní stav
Infarkt myokardu
Lnoc,venku
Snížení očekávané délky života (předčasná úmrtnost)
*
Psychické poruchy
Lnoc,venku
(Pracovní) úrazy
*

Mezní hodnota
*
35 dB
32 dB
35 dB
42 dB
*
*
42 dB
42 dB
40 dB
42 dB
Mezní hodnota
*
*
*
*
35 dB
*
*
50 dB
*
*
50 dB
*
60 dB
*

* Ačkoliv byl prokázán výskyt nepříznivých vlivů, nelze stanovit přesné mezní hodnoty nebo ukazatele
** V důsledku omezeného rozsahu podkladů mají mezní hodnoty omezenou váhu; jsou založeny vesměs na expertním posouzení podkladů.
Jsou zde však důkazy nebo kvalitní podklady o příčinném vztahu. Často jde o rozsáhlé nepřímé důkazy, které ukazují na vztah mezi
hlukovou expozici a fyziologickými změnami, které mají nepříznivý dopad na zdraví

Tab. 19 Přehled účinků a mezních hodnot – denní hluk
Účinek
Mírné obtěžování
Silné obtěžování
Zhoršená komunikace řečí
Ischemická choroba srdeční
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí

Ukazatel

Lden,venku

Mezní hodnota
50 dB
55 dB
55 dB
60 dB
70 dB

Vyhodnocení expozice a charakterizace rizika
Na základě vyhodnocení akustické studie je pak možné konstatovat následující skutečnosti:
a) Varianta 0
•

celkovou úroveň hlukové zátěže v hodnocené obytné zástavbě je možné považovat
z hlediska zdravotních rizik za zvýšenou. Z celkového počtu 355 bodů lze ve 145 z nich
očekávat hodnoty v pásmu zhoršeného osvojení čtení a řeči u dětí, v 349 bodech pak byly
vypočteny hodnoty charakteristické pro možný výskyt ischemické choroby srdeční. Ve
všech výpočtových bodech pak byly vypočteny hodnoty typické pro silné obtěžování
hlukem.
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v případě hodnot noční hlukové zátěže byly hodnoty indikující možný výskyt psychických
poruch, zvýšeného krevního tlaku a infarktu myokardu vypočteny v 226 bodech. Ve všech
výpočtových bodech byly zaznamenány hodnoty rušení při spánku.

b) Aktivní varianty
•

Jak vyplývá z provedeného vyhodnocení, ve všech aktivních variantách lze očekávat snížení
počtu bodů v pásmech nejvyšší hlukové zátěže. Z hlediska porovnání jednotlivých variant
se jako nejpříznivější ukazuje varianta 3 „dlouhý tunel“, neboť pro denní i noční dobu lze
očekávat nejvýraznější pokles počtu bodů v pásmech nejzávažnějších zdravotních účinků.

•

V aktivních variantách lze obecně očekávat převažující počet bodů s poklesem hlukové
zátěže nad počtem bodů s nárůstem, a to jak v denní, tak v noční době.

•

Nejvyšší pokles hlukové zátěže byl zaznamenán v rozmezí 10 – 18,5 dB, a to ve všech
aktivních variantách v bodech reprezentující zástavbu v ulici Mezibranská. Naopak nejvyšší
nárůst byl zaznamenán na úrovni do 3 dB.

Na základě výsledků hlukové studie byly kvantifikovány změny v obtěžování hlukem, rušení
spánku a výskytu infarktu myokardu, celkový přehled je uveden v Tab. 20.
Výpočet je sice zatížen poměrně významnou nejistotou, neboť nezohledňuje různou
neprůzvučnost obvodového pláště budov, výskyt osob v místě bydliště a odlišnou vnímavost
jedinců vůči hluku, přesto jej lze považovat za dostačující ke srovnání stavu „před“ a „po“
realizaci záměru.
Uvažovaný počet obyvatel pro každý objekt je přibližný údaj, nejedná se o přesné číslo.
Vzhledem k tomu, že jednotlivé výpočtové body mohou reprezentovat i více objektů, byly do
vyhodnocení zahrnuty obyvatelé nejen samotného objektu, ale i okolních domů. Protože v
hodnocených objektech bude jen část obyvatel skutečně dotčena zvýšenými hladinami hluku
(vypočtené hodnoty se vztahují k přilehlé fasádě), je uvedený počet obyvatel nadhodnocený.
Tab. 20 Celkové hodnoty míry obtěžování, rušení při spánku a výskytu infarktu
myokardu v dotčené populaci
Hodnoty

0

1

3 513
1 810
21,7135

3 412
1 762
21,5093

Celkový počet obyvatel
Počet obtěžovaných obyvatel
Počet obyvatel rušených při spánku
Počet případů infarktů myokardu

A
B
C

Varianta
2
7 738
3 436
1 773
21,5627

3

4

3 360
1 736
21,4069

3 391
1 753
21,4574

Hodnoty v Tab. 20 lze interpretovat i procentuálním vyjádřením - Tab. 21
Tab. 21 Celkové hodnoty míry obtěžování, rušení při spánku a výskytu infarktu
myokardu v dotčené populaci (procentuální vyjádření)
Hodnoty
A
B
C

Procentuálně k celkovému počtu obyvatel
0
1
2
3
4
45,399%
23,391%
0,281%

44,094% 44,404% 43,823% 43,823%
22,771% 22,913% 22,435% 22,654%
0,278% 0,279% 0,277% 0,277%

Procentuálně k variantě 0
1
2
3
4
97,1%
97,3%
99,1%

97,8% 95,6% 99,4%
98,0% 95,9% 99,5%
99,3% 98,6% 99,8%
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Z provedeného hodnocení vyplývá, že v absolutním vyjádření je možné ve všech
hodnocených variantách očekávat oproti nulové variantě celkový pokles počtu obtěžovaných
obyvatel, počtu obyvatel rušených při spánku i počet výskytů infarktů myokardu v dotčené
populaci.
V lokalitách s nárůstem hlukové zátěže je možné očekávat nárůst podílu obtěžovaných a při
spánku rušených obyvatel, v celé dotčené populaci se však jedná nejvýše o několik jednotek,
nejvýše několik málo desítek případů. Jak však bylo uvedeno výše, pokles počtu případů v
ostatních lokalitách poměrně výrazně převažuje.
V případě výskytu infarktu myokardu bylo vypočteno také v části výpočtové oblasti mírné
zvýšení zdravotního rizika, nicméně se jedná o hodnoty hluboko pod hranicí reálného nárůstu
počtu případů. V celé populaci dotčené nárůstem se bude jednat v závislosti na variantě o
hodnoty na úrovni několika setin jednoho nového případu. A stejně jako v případě obtěžování,
dojde v rámci všech dotčených obyvatel k celkovému poklesu rizika výskytu infarktu
myokardu.
Lze tedy konstatovat, že ve všech aktivních variantách dojde k celkovému snížení zdravotního
rizika i obtěžování hlukem v dotčené populaci. V lokalitách s nárůstem hlukové zátěže nelze
sice zcela vyloučit nárůst počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, nicméně z
hlediska výskytu infarktu myokardu není třeba očekávat reálný nárůst počtu případů v žádné
části výpočtové oblasti.
Z hlediska porovnání variant se vzhledem ke snížení hodnot vyjadřujících obtěžování a
zdravotní riziko ukazuje jako nejpříznivější varianta 3, dále pak varianta 4 a dále varianty 1 a
2, které jsou již prakticky rovnocenné. Nejméně příznivá je pak nulová varianta, rozdíly jsou
však poměrně malé.
Ovlivnění faktoru psychické pohody (včetně dělících účinků)
Provoz automobilové dopravy na obou větvích stávající magistrály má velký dělící vliv,
kromě Vinohrad odděluje i budovy Národního muzea a Státní opery od centra města.
Převedením dopravy do tunelu za muzeem bude mít významný pozitivní vliv, doprava
vizuálně zmizí, bude zde opět propojeno Nové Město s Vinohrady. Dělící účinek se
v Sokolské a Legerově ulici sníží, ovšem nikoliv podstatně, nejpozitivněji jej ovlivní
varianta 3 a 4.
Ve stávající úpravě neexistuje na SJM (v Legerově i Sokolské ulici) ani jeden přechod.
V souvislosti s navrhovaným zúžením vozovky na 2 pruhy jsou v místě příčných ulic
navrhovány přechody (v každé ulici 7), které dělící účinek výrazně sníží. Přechody zároveň
sníží atraktivitu průjezdu po SJM.
Tunelové varianty umožní využívání Čelakovského sadů jako poměrně klidovou zónu v těsné
blízkosti Václavského náměstí. Mírné snížení hlukové zátěže umožní lepší využívání bytů
v okolních domech.
Nepominutelnou složkou psychické pohody je i doba obtěžování obyvatel výstavbou a její
intenzitou (např. množství přepravovaných hmot), z tohoto pohledu naopak vychází varianty
tunelové jako značně obtěžující, nejvýhodnější je pak varianta 1 (nejkratší doba výstavby,
nejméně zemních prací).
Ostatní doprava a bezpečnost
Ve všech variantách je navržen chodník z Vinohradské ulice k Hlavnímu nádraží, který
odstraňuje současnou nemožnost pěšího propojení. Součástí návrhů ulic jsou i pásy pro
cyklisty, které umožní v dotčené oblasti propojení cyklotras A24 a A41.
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Prostor u Muzea
Varianta 1 – zásadně odlišné řešení vedení tramvajové trati s přeložením k Muzeu
s úrovňovým přejezdem SJM a propojením pouze na Václavské náměstí. Stávající
podchod pod SJM prodloužený pod tramvajovou tratí (umožňující i příchod na zastávky)
je doplněn úrovňovým přechodem přes SJM za křižovatkou směrem k HN.
Cyklotrasa A24 z Můstku na náměstí Jiřího z Poděbrad je navržena po obou stranách
Vinohradské ulice a využívá úpravy pro chodce včetně podchodu.
Cyklotrasa A41 mezi Národním Muzeem a Vyšehradem povede po zvláštním pásu
Sokolskou a Legerovou ulicí (lze vyznačit jednosměrně) v oblasti Muzea bude dořešena
v dalších stupních PD ve spolupráci s Komisí rady HMP pro cyklistickou dopravu (lze
využít chodníky, cesty v parcích, případně vyznačit pruh na komunikacích).
Varianta 2 – veškerá doprava po SJM je vedena krátkým tunelem, tramvajová trať je
přeložena na tunel s možností odbočení na Vinohradskou třídu i Václavské náměstí.
Stávající podchod pro pěší je zrušen, cesta vede úrovňově přes tramvajovou trať. Jsou
navrženy tři úrovňové přechody Vinohradské třídy, prostor SJM je možno překonat
mimoúrovňově po obou stranách Vinohradské třídy. Římská a Vinohradská ulice jsou
propojeny jednosměrnou obslužnou komunikaci s vyznačenými přechody. Cesta pro pěší
v Čelakovského sadech je přeložena nad portál tunelu a umožňuje tak propojení se
Škrétovou ulicí, průchod pěších z Čelakovského sadů do Legerovy ulice je zajištěn
podchodem.
Cyklotrasa A24 z Můstku na náměstí Jiřího z Poděbrad je navržena po obou stranách
Vinohradské ulice a využívá úpravy pro chodce.
Cyklotrasa A41 mezi Národním Muzeem a Vyšehradem povede po zvláštním pásu
Sokolskou a Legerovou ulicí (lze vyznačit jednosměrně) v oblasti Muzea bude dořešena
v dalších stupních PD ve spolupráci s Komisí rady HMP pro cyklistickou dopravu (lze
využít chodníky, cesty v parcích, méně zatížené ulice např. Washingtonova).
Varianta 3 – řešení obdobné jako u varianty 2 (tramvaj a Vinohradská ulice). Díky delším
tunelům jsou v Čelakovského sadech všechna propojení pro pěší nad novými tunely.
U cyklotras A24 a A41 bude postupováno stejně jako u varianty 2.
Varianta 4 – řešení umožňuje zachování tramvajové trati ve stávající poloze, podchod pro pěší
bude v definitivním řešení opět funkční, je doplněn úrovňovým přechodem přes SJM.
Jsou navrženy tři úrovňové přechody Vinohradské třídy. Čelakovského sady budou i
nadále rozděleny, spojení pro pěší bude zajištěno podchody.
Cyklotrasa A24 z Můstku na náměstí Jiřího z Poděbrad je navržena po obou stranách
Vinohradské ulice a využívá úpravy pro chodce.
Cyklotrasa A41 mezi Národním Muzeem a Vyšehradem povede po zvláštním pásu
Sokolskou a Legerovou ulicí (lze vyznačit jednosměrně) v oblasti Muzea bude dořešena
v dalších stupních PD ve spolupráci s Komisí rady HMP pro cyklistickou dopravu (lze
využít chodníky, cesty v parcích, případně vyznačit pruh na komunikacích, využít méně
zatížené ulice apod.).
Z hlediska bezpečnosti chodců a cyklistů dochází k důslednému oddělení od automobilové
dopravy.
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Žitná ulice
V obou kříženích se SJM zůstává stávající stav s vyznačenými úrovňovými přechody na
světelně řízených křižovatkách ve všech variantách. Rozdíly jsou pouze v počtu aut na SJM –
nejméně jich je ve variantě 3, dále ve variantě 4, v ostatních variantách jsou intenzity vyšší a
velmi podobné.
Náměstí I.P.Pavlova

Přechod v Sokolské ulici

a v Legerově ulice (možno využít podchod)

I nadále zůstanou silně zatížené přechody přes Sokolskou u hotelu Legie a severní přechod
přes Legerovu úrovňové. V Sokolské ulici lze uvažovat o zřízení podchodu, ovšem musel by
být zrušen úrovňový přechod, kterému pěší obecně dávají přednost (viz jižní přechod přes
Legerovu, kde lze nyní alternativně využívat podchod). Stejně jako v Žitné ulici zůstává na
SJM největší doprava ve variantách 1 a 2.
Legerova ulice a Sokolská ulice
V souvislosti se zúžením jízdního profilu a návrhu několika nových přechodů je nutno
upozornit na nebezpečí pro chodce na těchto přechodech. Je třeba navrhnout přechody (včetně
osvětlení, zvýšení apod.) tak, aby byly co nejbezpečnější a po jejich zřízení zajistit alespoň
dočasný dozor městské policie nad dodržováním přednosti pro chodce.
Nuselský most (Na Karlově)
V této oblasti nedojde z hlediska chodců k žádné změně. Konkrétní vedení cyklistické trasy
A41 bude respektovat stávající stav.
Pochopitelně, že bezpečnost bude nejvyšší, pokud bude povrchová doprava co nejvíce
omezena, tedy alespoň část převedena do tunelu.
Celkově je nutno zdůraznit, že po zvolení konečného řešení musí být ve spolupráci s Komisí
rady HMP pro cyklistickou dopravu dořešeny detaily vedení tras tak, aby cyklisté nebyli
ohrožováni automobilovou dopravou a zároveň neohrožovali chodce.
Sociální a ekonomické důsledky
Mezi sociální a ekonomické důsledky lze počítat nutné demolice, podmínky bydlení,
zaměstnanost, turistický ruch.
Záměr si nevyžaduje žádné demolice bytových domů.
V současnosti probíhá trend vylidňování neúměrně zatížených objektů, i když hustota
populace zůstává značná. Především v Sokolské a Legerově ulici došlo k přeměně mnoha
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domů z bytových na ubytovací (hotely apod.), případně na administrativní (i kombinované).
Pokud se podmínky významně nezlepší, hrozí možnost zachování tohoto trendu.
Realizací záměru dojde k opětovnému propojení Vinohrad s Václavským náměstím
a zatraktivnění především Vinohradské ulice, která bude i pro turisty plynule napojená na
centrum. Lze tedy předpokládat mírné zatraktivnění oblasti, zvýšení využití obchodů a služeb
a případné mírné zvýšení zaměstnanosti.
Posuzovaný projekt je stavba dopravní infrastruktury a má nevýrobní charakter, který se
přímo nedotýká problematiky zaměstnanosti. Stavba po uvedení do provozu bude vyžadovat
pravidelnou údržbu, která bude prováděna pověřenou organizací.
Na základě aktualizované statistiky Sdružení pro výstavbu silnic Praha, která uvádí počet
nově vytvořených pracovních míst na hodnotu celkových stavebních nákladů 100 mil. Kč
(r. 2000), lze stanovit, že posuzovaná investice vytvoří během výstavby 500 – 4000
pracovních míst (v závislosti na variantě)
Vlivy výstavby
Tunely u Muzea budou budovány v otevřených výkopech do milánských stěn, delší tunely
budou raženy. Výstavbou bude vyloučen provoz po některých ulicích a doprava bude muset
být převedena do ulic jiných, které budou upraveny jako nedělené čtyřpruhové obousměrné –
viz popis výstavby v kap. B.I.6. Staveništní doprava bude směřována po magistrále. Rozdílná
bude i doba výstavby a tedy obtěžování obyvatel – nejkratší je u varianty 1, nejdelší u variant
3 a 4.
Výstavba záměru bude probíhat v oblasti silně zatíženém automobilovou i pěší dopravou,
která bude během provádění zachována a regulována. Budou zde dodržována bezpečnostní
opatření především pro ochranu chodců.
Veškeré práce v ochranných pásmech sítí mohou být prováděny pouze se souhlasem a pod
dozorem oprávněného pracovníka správce vedení, při provádění prací je nutno důsledně dbát
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a seznámit pracovníky s důsledky případného
nedodržení předpisů.
Pro realizaci výstavby uvedené stavby bude vybrán takový dodavatel, který zaručí, že při
stavbě bude prašnost omezena na minimum a že hluk ze stavební činnosti nepřekročí
předepsané limity.
Pro výstavbu budou používány pouze materiály, které splňují požadavky na ochranu před
radioaktivním zářením.
Hluk, vibrace
Provizorním převedením dopravy v některých ulicích během výstavby (obousměrný provoz)
dojde na těchto komunikacích k nárůstu intenzit a úměrně této skutečnosti se ekvivalentní
hladiny hluku z dopravy u chráněných objektů mírně zvýší (o 0,5 – 1,8 dB).
Zatím není znám definitivní rozsah stavby (vybraná varianta), ani přesný plán organizace
výstavby, není znám ani zhotovitel díla. Uvažované nasazení stavebních mechanismů je tedy
do jisté míry pouze odhadem. Při stanovení postupu prací a nasazení stavebních strojů bylo
vycházeno ze zkušeností z obdobných staveb.
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ze stavební činnosti pro hluk trvající 24 hodin jsou:
 den 6:00 – 7:00
LAeq,T = 60 dB
 den 7:00 – 21:00
LAeq,T = 65 dB
 den 21:00 – 22:00
LAeq,T = 60 dB
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noc 22:00 – 06:00

LAeq,T = 55 dB

Posoudit hlukovou zátěž ze stavební činnosti při stavbě tohoto typu je poměrně obtížné. Jedná
se o stavbu liniového charakteru, kde se stavební mechanismy pohybují po celé trase
komunikace. Hluk ze stavební činnosti bude tedy vzhledem k jednotlivým chráněným místům
velmi proměnný. Vždy bude záležet na konkrétní poloze stavebních mechanismů. Obytné
objekty se nacházejí v malé vzdálenosti od staveniště, a pokud se budou stavební stroje
pohybovat právě před dotčeným objektem, budou ekvivalentní hladiny hluku vyšší, než je
stanovaná limitní hodnota.
Aby byly splněny nejvyšší přípustné hodnoty ekvivalentní hladinu hluku se stavební činnosti
během výstavby posuzovaného záměru, případně snížen na nejnižší možnou míru nadlimitní
hluk, musí být dodržena následující opatření:
• hlučnost stavebních mechanismů nasazených na stavbě musí být zhruba taková, jak je
uvedeno v Tab. 8 případně zvolit stroje s garantovanou nižší hlučností.
• na začátku stavebních prací bude provedeno kontrolní měření u obytné zástavby a případně
konkretizována protihluková opatření
• veškeré hlučné práce budou probíhat nejdříve od 7 hodin ráno nebudou rozhodně trvat déle
než do 21. hodiny, lépe však jen do 18. hodiny odpolední.
• kombinovat hlukově náročné práce s pracemi o nízké hlučnosti (vyhnout se souběhu
hlučných prací v dané lokalitě)
• zkrátit provoz výrazných hlukových zdrojů v jednom dni, práci rozdělit do více dnů po
menších časových úsecích
• stacionární stavební stroje (zdroje hluku) obestavět mobilní protihlukovou stěnou s
pohltivým povrchem, případně stroje opatřit vhodnou kapotáží (útlum 4-8 dB)
• staveništní dopravu organizovat vždy dle možností mimo obydlené zóny
• včas informovat dotčené obyvatelstvo o plánovaných činnostech a umožnit jim tak
odpovídající úpravu režimu dne
• na stavbě co nejvíce eliminovat práce se sbíjecími kladivy. Tyto práce jsou - jak ukazují
zkušenosti z podobných staveb - vnímány populací velmi negativně
• okružní pila (pokud bude nasazena) bude odcloněna protihlukovou zástěnou tak, aby v
deseti metrech generovala hladinu akustického tlaku na úrovni maximálně 70 dB
Příspěvek hluku z dopravy při odvozu a dovozu materiálů na stavbu v maximálním počtu 50
nákladních automobilů za den není v uvedené lokalitě vzhledem k intenzitě dopravy
významný.
Po definitivním výběru varianty a zpracování zásad organizace výstavby bude zpracována
hluková studie, která vyhodnotí vlivy výstavby.
Exhalace, prašnost
V době výstavby, především při hloubení tunelů, dojde ke zvýšení hodnot polétavého prachu.
Vzhledem k blízkosti okolních budov bude nutné během provádění zemních prací zamezit
šíření prachu v suchém období kropením, udržovat pracovní prostředky, především pak
automobily vyjíždějící ze stavby v čistém stavu, aby neznečišťovaly okolní komunikace.

Celkové vyhodnocení variant
Hodnocení variant z hlediska vlivů na obyvatelstvo lze složit z výše uvedených aspektů.
V každém případě (kromě vlivů výstavby) se jeví aktivní varianty jako vhodnější, než
ponechání stávajícího stavu, tedy varianty 0.
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Z aktivních variant:
Z hlediska zdravotních rizik z ovzduší je v hodnoceném území (především Praha 2) nejlepší
varianta 3, následovaná variantou 4, z hlediska zdravotních rizik z hluku je v hodnoceném
území nejlepší varianta 3, následovaná variantou 4.
Rozdíly v hodnocení důsledků dopravy v jednotlivých aktivních variantách nejsou velké a
v žádném případě se nepodaří eliminovat nepříznivé dopady na všechny obyvatele v území.
K výhodnosti variant 3 a 4, které nejvíce sníží povrchovou dopravu mezi muzeem a
Nuselským mostem je však třeba uvést skutečnost, že umožněním průjezdu tunely bude
výrazně vyšší dopravní intenzita na Nuselském mostě a tím i v ulici 5. května. Podle
zpracované dopravní prognózy bude doprava v Sokolské a Legerově ulici (jednosměrné) o
cca 12 000 aut nižší ve variantách 3 a 4, v ulici 5. května (obousměrné) bude o cca 16 000 aut
nižší ve variantách 1 a 2 (imisní zatížení i hluková zátěž se odvíjí od dopravních intenzit).
Dělící účinky řeší také nejlépe varianty 3 a 4, na povrchu zůstane pouze místní doprava.
Z hlediska socioekonomiky poskytne nejvíce pracovních míst nejdražší varianta 3. Varianty 1
a 2 minimálně přispějí ke zvýšení pohody v ulicích SJM, důsledkem bude opouštění bytů.
Dílčí závěr kapitoly D.I.1. Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů
Cílem vyhodnocení vlivů na veřejné zdraví bylo zjistit vlivy navrhovaného zklidnění
Severojižní magistrály na zdraví obyvatel žijících v dotčené lokalitě. Jako hlavní faktory byly
uvažovány hluk a znečištění ovzduší. V obou případech byly hodnoceny stavy k roku 2020
(výhled).
Znečištění ovzduší
V rámci hodnocení vlivů imisní zátěže na zdraví obyvatel byly sledovány imisní hodnoty pro
oxid dusičitý, benzen, suspendované částice frakce PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyren. Z těchto
znečišťujících látek je nutno očekávat ve výpočtové oblasti zvýšené riziko z expozice částicím
PM10 a PM2,5. Stejně tak lze očekávat hodnoty imisní zátěže průměrnými ročními
koncentracemi benzo(a)pyrenu nad hranicí přijatelného rizika. V případě krátkodobých i
dlouhodobých koncentrací NO2 byly hodnoty nad hranicí směrné hodnoty WHO vypočteny
lokálně v části výpočtové oblasti, u benzenu nepřekračují hodnoty míru přijatelného rizika.
Vlivem realizace navrženého záměru v jakékoliv variantě je možné očekávat celkové poměrně
výrazné snížení zdravotního rizika v dotčené populaci. Lokálně bylo vypočteno mírné zvýšení
zdravotního rizika (zejména v prostoru jižního portálu tunelu v oblasti ulice Boženy
Němcové), jedná se však o hodnoty, které lze považovat za málo významné a není třeba
předpokládat významné riziko ve smyslu ohrožení zdraví obyvatel v dotčené populaci.
Hluková zátěž
Celkovou úroveň hlukové zátěže v hodnocené obytné zástavbě lze ve výchozím stavu
považovat z hlediska zdravotních rizik za zvýšenou. V naprosté většině hodnocené obytné
zástavby je třeba očekávat zvýšené riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění v důsledku
expozice dopravnímu hluku.
Vlivem realizace záměru lze ve všech aktivních variantách očekávat celkové snížení
zdravotního rizika v dotčené populaci. V lokalitách s vypočteným nárůstem hlukové zátěže
nelze vyloučit zvýšení počtu obtěžovaných a při spánku rušených obyvatel, celkově však
poměrně výrazně převažuje snížení. V případě rizika výskytu infarktu myokardu bylo sice v
části výpočtové oblasti zaznamenáno jeho zvýšení, jedná se však o hodnoty poměrně výrazně
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pod prahem reálného výskytu nových případů a v rámci celé dotčené populace dojde k
snížení tohoto rizika.
Celkově nejpozitivnější ovlivnění pohody mají tunelové varianty, ovšem vykoupené
nepohodou během výstavby
Bezpečnost bude nejvyšší, pokud bude povrchová doprava co nejvíce omezena, tedy alespoň
část převedena do tunelu.
Z hlediska socioekonomiky největší počet vytvořených pracovních míst představuje nejdražší
varianta, tedy varianta 3.
Všechna vyhodnocení byla vypracována pro území Prahy 1 a Prahy 2.

D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Změna v převedení dopravy nemůže ovlivnit klima v území.
Rozptylová studie (příloha 4) posuzuje návrh zklidnění Severojižní magistrály u Národního
muzea na kvalitu ovzduší v jejím nejbližším okolí na území Prahy 1 a Prahy 2 v úseku mezi
Hlavním nádražím a Nuselským mostem.
Vyhodnocení bylo provedeno pro výhled pro stav bez navrhovaného zklidnění a po
předpokládané realizaci ve čtyřech hodnocených variantách. Jako zdroj znečištění ovzduší je
uvažována automobilová doprava.
Jako modelové znečišťující látky jsou v této studii hodnoceny oxid dusičitý, benzen,
benzo(a)pyren a suspendované částice frakce PM10 a PM2,5. V modelových výpočtech je
zahrnut vliv imisního pozadí, tj. působení ostatních zdrojů mimo hodnocené území včetně
dálkového přenosu. Ve výhledu byly provedeny modelové výpočty pro aktualizované sestavy
zdrojů a jako imisní pozadí byly použity údaje ze studie „Vyhodnocení vlivů Konceptu
Územního plánu hlavního města Prahy na kvalitu ovzduší“.

Imisní limity
Výsledky modelových výpočtů jsou vyhodnoceny ve vztahu k imisním limitům, které určují
přípustnou úroveň znečištění ovzduší (Tab. 22). Jejich hodnoty jsou pro jednotlivé
znečišťující látky stanoveny Nařízením vlády č. 597/2006 Sb. V případě krátkodobých
(hodinových či denních) koncentrací je vedle výše limitu stanoven i tolerovaný počet
překročení limitní hodnoty v průběhu kalendářního roku.
Tab. 22 Limitní hodnoty pro ochranu zdraví
Látka
Oxid dusičitý
Benzen
Suspendované částice PM10
Suspendované částice PM2,5
Benzo(a)pyren

Časový interval
1 rok
1 hod
1 rok
1 rok
1 den
1 rok
Cílový imisní limit
1 rok
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Imisní limit
40 µg.m-3
200 µg.m-3
5 µg.m-3
40 µg.m-3
50 µg.m-3
25 µg.m-3
1 ng.m-3

Maximální tolerovaný
počet překročení za rok
–
18
–
–
35
–
–
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Výsledky modelových výpočtů
Součástí rozptylové studie je celkem 46 grafických příloh, které dokumentují výpočty.
Dále jsou pro jednotlivé znečišťující látky zpracovány tabulky rozsahu imisních polí.
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Průměrné roční koncentrace (IHr) jsou z vypočtených imisních hodnot nejvhodnější pro
hodnocení vlivu posuzovaného záměru, neboť zohledňují jak vliv emisí, tak i průběh
meteorologických parametrů během celého roku.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého je stanoven ve výši 40 µg.m-3.
Varianta 0
Nejvyšší koncentrace jsou patrné na území Nového Města ve sféře vlivu hlavních komunikací
území (Ječná, Žitná, Mezibranská, Wilsonova a další), koncentrace zde převyšují 40 µg.m-3. V
trase podél Severojižní magistrály lze zaznamenat koncentrace od 31 µg.m-3 (Nuselský most) po
více než 40 µg.m-3 v oblasti Národního muzea. Nejnižší koncentrace v území byly vypočteny na
jihovýchodě, kde budou klesat pod 32 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových výpočtů,
bude v roce 2020 imisní limit v území překročen.
Varianta 1
Na území lze zaznamenat plošné snížení imisní zátěže, které je dáno zejména celkovým
poklesem intenzit na hlavních komunikacích v území. Největší pole snížení imisní zátěže bylo
vypočteno v rozmezí 0,5 až 1 µg.m-3. Nejvyšší pokles, mírně přes 2 µg.m-3, byl vypočten v
blízkosti Mezibranské. Snížení o více než 1 µg.m-3 byl vypočten podél Legerovy, Sokolské a
lokálně v blízkosti Wilsonovy ulice podél trasy Severojižní magistrály a dále v blízkosti Ječné
a Žitné ulice. I přes převedení dopravy v blízkosti Národního muzea z Mezibranské a
Wilsonovy ulice na Legerovu lze v prostoru mezi Muzeem a Rubešovou ulicí zaznamenat
pokles imisní zátěže, naopak v prostoru mezi Státní operou a Washingtonovou ulicí byl
vypočten lokální nárůst imisní zátěže, který však nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Pozn. Současně je z rozdílových hodnot patrný jev charakteristický pro koncentrace NO2 v
okolí liniových zdrojů. V emisích NOx z výfukových plynů vozidel je z více než 90 %
obsažen oxid dusnatý (NO), který se teprve v atmosféře postupně oxiduje na oxid dusičitý
(NO2). Maximum koncentrací NO2 se tak nenachází přímo v prostoru komunikace, ale ve
vzdálenosti několika desítek metrů od ní, kde nejvíce převládá vliv tvorby NO2 z NO nad
vlivem rozptylu (který působí na snižování koncentrací). Ve větší vzdálenosti již hodnoty
klesají obdobně jako u jiných látek. V daném případě jsou v určité části obě komunikace
(Wilsonova – Legerova) od sebe vzdáleny tak, že maximum koncentrací od komunikace se
při dané rychlosti proudění nachází přibližně v trase druhé komunikace, což vytváří zdánlivý
efekt „opačných“ rozdílových hodnot.
Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Varianta 2
Opět je na území patrný plošný pokles imisního zatížení. Na největší ploše dochází k poklesu
od 0,5 do 1 µg.m-3. Pokles o více než 1 µg.m-3, nejvýše do 1,9 µg.m-3, lze zaznamenat mezi
Štěpánskou a Mezibranskou a dále mezi Wilsonovou a Rubešovou ulicí nad plánovaným
tunelovým úsekem. Lokální navýšení imisní zátěže lze očekávat v blízkosti portálů tunelu. U
jižního portálu nepřekročí 0,4 µg.m-3. U severního portálu lokální navýšení nepřevýší 1,3
µg.m-3. Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,5
µg.m-3.
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Varianta 3
Snížení lze zaznamenat v centrální části území nad tunelovým vedením, nejvýše do 3,5 µg.m. Pokles o více než 2 µg.m-3 byl vypočten v oblasti mezi Vinohradskou, ulicí Ve Smečkách,
Žitnou a Rubešovou ulicí. Pokles o více než 1 µg.m-3 zasahuje celou centrální část
posuzovaného území. Nárůst imisní zátěže poté nastane zejména v blízkosti portálů tunelů.
Nejvyšší nárůst, do 3,8 µg.m-3, lze zaznamenat u jižní portálu tunelu v blízkosti Nuselského
mostu, nárůst imisní zátěže do 0,35 µg.m-3 byl vypočten v blízkosti napojení Legerovy na
Wilsonovu ulici ve sféře vlivu severního portálu tunelu, který se nachází v blízkosti Státní
opery. Podél Nuselského mostu bylo vypočteno navýšení do 2 µg.m-3. Podél ostatních
řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.

3

Varianta 4
Pokles byl vypočten v centrální části území v oblasti plánovaného tunelového vedení
magistrály. Nejvyšší pokles, do 2,1 µg.m-3, lze zaznamenat v blízkosti Mezibranské ulice.
Pokles o více než 1 µg.m-3 byl vypočten v lokalitě mezi ulicí Ve Smečkách a Rubešovou,
lokálně podél Sokolské. Lokální navýšení, které nepřekročí hodnotu 1,8 µg.m-3, bylo
vypočteno v blízkosti jižního portálu tunelu. Poblíž severního portálu podél Wilsonovy ulice
bude navýšení dosahovat nejvýše 0,7 µg.m-3, podél Nuselského mostu nepřekročí 1 µg.m-3.
Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Porovnání variant
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem realizace hodnocených
variant k překročení imisního limitu. Vzhledem k tomu, že v území je překročen imisní limit
pro průměrné roční koncentrace NO2, byla při porovnání variant jako určující ukazatel
uvažována výměra území, na němž je limit překračován.
Nejmenší plocha zasažená nadlimitními koncentracemi (nad 40 µg.m-3) se předpokládá při
realizaci zklidnění SJV ve variantě 3. Mírně vyšší zatížení území představuje varianta 1 a 2.
Výrazně vyšší plocha byla vypočtena ve variantě 4, nejhorší situace je při variantě 0.
Zobrazení výsledků
Průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého nejlépe ilustrují změny, ke kterým dojde
v území vlivem realizace záměru, a proto jsou do dokumentace převzaty z rozptylové studie
rozdílové mapy zobrazující pokles znečištění při jednotlivých aktivních variantách oproti
variantě 0.
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Rozdílová mapa NO2, varianta 1 – varianta 0
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Rozdílová mapa NO2, varianta 2 – varianta 0
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Rozdílová mapa NO2, varianta 3 – varianta 0
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Rozdílová mapa NO2, varianta 4 – varianta 0
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Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Maximální krátkodobé (hodinové) koncentrace (IHk) představují hodnotu vypočtenou za
předpokladu nejhorších emisních a rozptylových podmínek. To znamená mj. předpoklad, že
zdroje jsou v provozu současně, dále jsou pro každé místo (referenční bod) samostatně
modelovány nejhorší meteorologické podmínky (ze všech kombinací je uvažována vždy ta,
která je spojena s nejvyšší koncentrací v daném bodě). Daná kombinace emisních a
meteorologických podmínek nemusí během roku (či několika let) vůbec nastat. Stejně tak se
ale může jednat o kombinaci, která se v daném místě vyskytuje opakovaně.
Při interpretaci těchto hodnot je však třeba mít na paměti, že se jedná o modelovou hodnotu,
která je vypočtena při současném působení všech emisních zdrojů, špičkové dopravní zátěži a
nejméně příznivých meteorologických podmínkách. Ve skutečnosti tato situace nastává s
malou pravděpodobností a měřené hodinové koncentrace se pohybují pod hodnotami
vypočtenými. Modelové hodnoty tak ukazují spíše náchylnost území k výskytu vysokých
koncentrací.
Druhým ukazatelem je i doba překročení, která ukazuje, po jakou část roku se vyskytují
meteorologické parametry znamenající modelovou hodnotu IHk NO2 překračující imisní limit.
V zájmovém území se tato doba pohybuje nad 18 hodinami za rok. Imisní limit tak může, ale
nutně nemusí, být překročen.
Hodnota imisního limitu pro maximální hodinové koncentrace NO2 je v České republice
stanovena na 200 µg.m-3.
Varianta 0
V území byly nejvyšší hodnoty, přesahující 200 µg.m-3, vypočteny v blízkosti Severojižní
magistrály, v prostoru náměstí Míru, podél Francouzské a Seifertovy ulice. V jižní a
severozápadní části území budou koncentrace klesat pod 150 µg.m-3, při hranici řešené
lokality byly vypočteny pod úrovní 125 µg.m-3. Nadlimitní hodnoty, tedy překročení hranice
200 µg.m-3 ve více než 18 povolených případech za rok, byly podél SJM zaznamenány
ojediněle v blízkosti křížení s Rumunskou a Anglickou ulicí. Ve větší vzdálenosti od
Magistrály bylo překročení vypočteno podél Francouzské ulice. Překročení limitních hodnot
bylo vypočteno celkem v 63 bodech.
Aktivní varianty
U varianty 1 dojde ve srovnání s výchozí situací nejvýrazněji k plošnému zmenšení polí o
hodnotě 175 až 200 µg.m-3. Pokles byl vypočten do 34 µg.m-3, zatímco nárůst nepřekročí 25
µg.m-3.
Ve variantě 2 opět dochází na převládající ploše ke zmenšení pásem imisní zátěže mezi 175 a
200 µg.m-3, jeho zvětšení lze zaznamenat pouze v blízkosti portálů navrhovaného tunelu.
Pokles krátkodobých koncentrací ve variantě krátkého tunelu bude dosahovat nejvýše 34
µg.m-3, nárůst poté nepřekročí 47 µg.m-3.
Ve variantě 3 dochází v centrální části k významnému snížení imisní zátěže, kde dojde ke
zmenšení imisních polí o koncentracích mezi 175 a 200 µg.m-3 a nad 200 µg.m-3.
Významnější nárůst byl vypočten pouze v blízkosti jižního portálu tunelu. Pokles
krátkodobých koncentrací ve variantě dlouhého tunelu bude dosahovat nejvýše 59 µg.m-3,
nárůst nepřekročí 48 µg.m-3.
Při realizaci varianty 4 dochází nejvýrazněji opět ke zmenšení polí 175 až 200 µg.m-3 v
centrální části území. Pokles byl vypočten do 34 µg.m-3, zatímco nárůst nepřekročí 24 µg.m-3.
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Počet referenčních bodů, ve kterých byly vypočteny nadlimitní hodnoty, tedy překročení
hranice 200 µg.m-3 ve více než 18 povolených případech za rok, se vlivem realizace
navrhovaného zklidnění SJM mění.
U varianty 1 bylo vypočteno překročení limitních hodnot v 57 bodech. Zatímco zanikne
plocha překročení u Rumunské ulice, dojde ke zvětšení plochy překročení u Anglické.
U varianty 2 bylo vypočteno překročení limitních hodnot v 35 referenčních bodech. Vlivem
realizací plánovaného záměru dojde pouze ke zmenšení ploch překročení.
Ve variantě 3 lze zaznamenat zánik pole překročení v blízkosti Rumunské, zmenšení plochy
překročení v blízkosti Francouzské ulice a naopak nové pole překročení vznikne v blízkosti
jižního portálu navrhovaného tunelu. Limit bude překročen celkem v 18 bodech.
U varianty 4 bylo vypočteno překročení imisního limitu v 41 referenčních bodech. Vlivem
realizace plánovaného záměru dojde ke zmenšení ploch překročení. Snížení ploch překročení
je však menší, neboť redukce dopravy v centrální části je nižší oproti variantě s dlouhým
tunelem. Svůj podíl má také rozdíl v uvažované vzduchotechnice tunelu, tunel odvětráván
pouze jedním výdechem, kterým bude z tunelové trouby odsáváno 80 % celkového objemu
vzdušniny.
Porovnání variant
Vzhledem k tomu, že v území bude pravděpodobně překračován imisní limit pro hodinové
koncentrace NO2, byla při porovnání variant jako určující ukazatel uvažována výměra území,
na němž je očekáváno překročení limitu pro IHk NO2 po více než 18 případů v roce.
Z vyhodnocení vyplývá, že výrazně nejmenší plochu, na níž se předpokládá překračování
imisního limitu 200 µg.m-3 ve více než 18 případech za rok, lze očekávat při realizaci
zklidnění magistrály ve variantě 3. Přibližně dvojnásobná plocha překročení byla vypočtena
ve variantě 2, mírně vyšší pak ve variantě 4. Výrazně vyšší rozlohu překročení lze očekávat
ve variantě 1 a zejména při variantě 0.
Benzen – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzenu je stanoven ve výši 5 µg.m-3.
Varianta 0
Na území lze nejvyšší hodnoty očekávat především v centrální části podél Magistrály, Ječné a
Žitné ulice a v oblasti křižovatky Bulhar, kde budou koncentrace stoupat lokálně nad 1,4
µg.m-3. Koncentrace nad 1 µg.m-3 lze zaznamenat podél Žitné, Ječné, Legerovy, Sokolské,
Mezibranské či Wilsonovy ulice, lokálně také podél Vinohradské nebo Anglické ulice.
Koncentrace klesají se vzdáleností od hlavních komunikací v území, při hranicích výpočtové
oblasti jsou patrné na větší ploše hodnoty pod 0,8 µg.m-3. Jak ukazují výsledky modelových
výpočtů, nebude limit v žádné části hodnoceného území překročen.
Varianta 1
Pokles imisní zátěže o více než 0,1 µg.m-3 byl vypočten podél Ječné, Žitné, Legerovy a
Sokolské. Snížení o více než 0,2 µg.m-3 lze zaznamenat v prostoru náměstí I. P. Pavlova a
dále podél Mezibranské a Wilsonovy ulice v blízkosti Vinohradské ulice. Podél ostatních
řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,1 µg.m-3. Největší pokles
bude dosahovat až 0,34 µg.m-3. Nárůst imisní zátěže nepřekročí 0,04 µg.m-3, a to podél
Seifertovy ulice.
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Varianta 2
Snížení imisní zátěže o více než 0,1 µg.m-3 bylo vypočteno podél Wilsonovy ulice v blízkosti
křížení se Seifertovou ulicí, dále podél Legerovy a Sokolské ulice. Pokles o více než 0,2
µg.m-3 je patrný mezi Krakovskou a Mezibranskou a dále mezi Wilsonovou a Rubešovou
ulicí nad plánovaným tunelovým úsekem. Nejvyšší pokles bude dosahovat 0,38 µg.m-3.
Navýšení imisní zátěže lze očekávat pouze lokálně, zejména v blízkosti portálů tunelu. U
jižního portálu nepřekročí nárůst 0,31 µg.m-3, u severní portálu 0,54 µg.m-3. Podél ostatních
řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,1 µg.m-3.
Varianta 3
Snížení imisní zátěže lze zaznamenat v centrální části území nad tunelovým vedením, nejvýše
do 0,51 µg.m-3. Pokles o více než 0,2 µg.m-3 byl vypočten v oblasti mezi Krakovskou, Ječnou,
Rubešovou ulicí a Washingtonovou. Se vzdáleností od centrální části se snížení imisní zátěže
pomalu blíží nule. Lokální nárůst lze poté očekávat v blízkosti portálů tunelů – do 0,14 µg.m-3
poblíž severního portálu tunelu, u jižního portálu tunelu bude dosahovat až 0,44 µg.m-3. Na
většině posuzovaného území změna imisní zátěže nepřekročí 0,1 µg.m-3.
Varianta 4
Pokles nad 0,1 µg.m-3 byl vypočten podél Legerovy a Sokolské. Snížení o více než 0,2 µg.m-3
bylo vypočteno v blízkosti Mezibranské a Wilsonovy ulice a dále lokálně v prostoru nám. I.
P. Pavlova. Nejvyšší pokles bude dosahovat 0,36 µg.m-3. Lokální nárůst koncentrací lze
naopak zaznamenat v blízkosti portálů tunelů, u severního portálu tunelu do 0,31 µg.m-3, v
blízkosti jižního portálu do 0,37 µg.m-3. Podél ostatních řešených komunikací v území změna
imisní zátěže nepřekročí 0,1 µg.m-3.
Porovnání variant
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem posuzovaných variant k
překročení imisního limitu. Ve všech variantách jednoznačně převládá pokles imisní zátěže
nad jeho nárůstem proti variantě 0.
Z porovnání hodnot poklesu a nárůstu a z jejich plošného rozsahu je možné jako
nejpříznivější hodnotit variantu 3, dále pak variantu 1. Varianty 2 a 3 mají přibližně stejné
vlivy na průměrné roční koncentrace benzenu.

Suspendované částice frakce PM10 – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace částic PM10 je stanoven 40 µg.m-3.
V koncentracích je zahrnuta kromě emise primární z dopravních zdrojů i sekundární prašnost,
včetně tzv. nedopravní složky (prach zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch
apod.).
Varianta 0
Nejvyšší hodnoty na celém posuzovaném území, nad 36 µg.m-3, byly vypočteny v blízkosti
křížení Wilsonovy a Seifertovy ulice a podél Husinecké, lokálně také podél Magistrály a v
blízkosti Ječné a Žitné ulice. Hodnoty nad 32 µg.m-3 jsou patrné ve větší vzdálenosti podél
zmiňovaných úseků, v trase SJM podél Legerovy, Sokolské, Wilsonovy a Mezibranské. Se
vzdáleností od hlavních liniových zdrojů emisní zátěže v území koncentrace pomalu klesají.
Nejnižší koncentrace jsou patrné na východě území, kde budou klesat pod 28 µg.m-3. Jak
ukazují výsledky modelových výpočtů, nebude požadovaný limit v území překročen.
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Varianta 1
Nejvyšší pokles, do 2,6 µg.m-3, byl vypočten v prostoru náměstí I. P. Pavlova, ze kterého se
předpokládá vyloučení automobilové dopravy (levé odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Pokles o více než 1 µg.m-3 lze zaznamenat podél Wilsonovy a Mezibranské ulice, lokálně pak
v blízkosti Jindřišské. V centrální a severní části území bylo místy vypočteno snížení o více
než 0,5 µg.m-3.
Naopak nárůst imisní zátěže nad 0,5 µg.m-3 byl vypočten výhradně u Jugoslávské ulice a
v prostoru nového propojení Legerovy a Mezibranské ulice, kde lze zaznamenat také nejvyšší
nárůst imisní zátěže v území, do 2,8 µg.m-3. Podél ostatních řešených komunikací v území
změna imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Varianta 2
Nejvyšší pokles, do 3,6 µg.m-3, byl vypočten mezi Mezibranskou a Rubešovou ulicí nad
plánovaným tunelovým úsekem. Snížení o více než 2 µg.m-3 lze zaznamenat také v prostoru
náměstí I. P. Pavlova. Pokles o více než 1 µg.m-3 lze lokálně očekávat v severní části
hodnoceného území v blízkosti Jindřišské. Lokální nárůst imisní zátěže (nad 0,5 µg.m-3) byl
vypočten podél Jugoslávské, Opletalovy, v blízkosti severního portálu tunelu a v nové trase
SJM mezi Legerovou a Mezibranskou ulicí, která prochází přes Čelakovského sady. Nejvyšší
nárůst byl vypočten právě na nové propojce, kde bude dosahovat až 3 µg.m-3. V blízkosti
portálů není nárůst významný, vlivem převedení dopravy do tunelu klesá celkové množství
emitovaných prachových částic, neboť podíl sekundární prašnosti (hlavní složky celkové
emise prachu) je v tunelu redukován. Podél ostatních řešených komunikací v území změna
imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Varianta 3
Pokles imisní zátěže vlivem převedení dopravy do tunelu je patrný v celé centrální části
území a v severní části podél Jindřišské ulice. Významnější pokles (o více než 2 µg.m-3) lze
zaznamenat v prostoru náměstí I. P. Pavlova a mezi Mezibranskou a Rubešovou ulicí,
nejvyšší pokles bude dosahovat 4 µg.m-3.
Navýšení imisní zátěže je patrné podél Opletalovy ulice (do 0,9 µg.m-3) a poté v blízkosti
napojení obousměrného úseku Legerovy ulice na Wilsonovu v blízkosti Státní opery (do 3,6
µg.m-3). Nejvyšší nárůst lze zaznamenat v prostoru povrchových nájezdových ramp do tunelů
v blízkosti Nuselského tunelu (do 5 µg.m-3). Poblíž portálů není nárůst imisní zátěže
nejvýznamnější, to je dáno redukcí sekundární prašnosti (hlavní složky celkové emise prachu)
při převedení dopravy do tunelu. Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní
zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
Varianta 4
Pokles byl obdobně jako u varianty dlouhý tunel vypočten v centrální části nad navrhovaným
tunelovým vedením a dále v severní části území v okolí Jindřišské. Nejvyšší pokles byl
vypočten v oblasti náměstí I. P. Pavlova (do 2,8 µg.m-3). Snížení o více než 2 µg.m-3 lze dále
zaznamenat v blízkosti křížení Wilsonovy a Vinohradské. Pokles o více než 0,5 µg.m-3 byl
vypočten nad trasou plánovaného tunelu a poté v severní části území. Nárůst imisní zátěže lze
lokálně zaznamenat podél Opletalovy ulice (do 0,7 µg.m-3), v blízkosti portálů tunelů a
navazujících napojovacích úseků na Wilsonovu a Nuselský most a konečně v prostoru nové
spojnice Legerovy a Mezibranské ulice. Nejvyšší nárůst bude dosahovat 5 µg.m-3. Podél
ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,5 µg.m-3.
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Porovnání variant
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem hodnocených variant k
překročení imisního limitu. Ve všech variantách jednoznačně převládá pokles imisní zátěže
nad jeho nárůstem proti variantě 0.
Z porovnání hodnot poklesu a nárůstu a z jejich plošného rozsahu je možné jako
nejpříznivější hodnotit variantu 1, dále pak variantu 3. Jako nejhorší je možné hodnotit
variantu 4.
Suspendované částice frakce PM10 – maximální denní koncentrace
Obdobně jako u max. hodinových hodnot jsou maximální 24hodinové koncentrace vypočteny
pro předpoklad souhry nejhorších emisních a rozptylových podmínek. V případě IHd je tato
skutečnost ještě zvýrazněna, neboť dle metodiky ČHMÚ jsou nejprve vypočteny max.
hodinové hodnoty (pro nejhorší podmínky), z nichž je pak odvozena nejvyšší denní
koncentrace, jaká byla při dané hodinové hodnotě zaznamenána (tzv. metoda obalové křivky).
Jedná se tedy o „maximální hodnoty ze souboru maximálních hodnot“. Je tedy nutno opět
upozornit, že koncentrace IHd představují nejvyšší teoretickou hodnotu, která se v území
nemusí vyskytnout i po několik let. Stejně jako u IHk také platí, že jsou hodnoty vypočteny
pro každý bod při jiných podmínkách a nenastanou v celém území najednou.
Imisní limit pro průměrné maximální denní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10
je stanoven ve výši 50 µg.m-3. Vypočtené hodnoty představují koncentrace, které se mohou
vyskytovat v lokalitě při nejhorších emisních a imisních podmínkách a nejsou běžně
dosahovány. Nejvyšší měřené denní koncentrace PM10 dosahují těchto hodnot jednou za
několik let. Tyto hodnoty nelze s hodnotou limitu přímo porovnávat, pro splnění limitu je
určující počet překročení limitní hodnoty během roku, tolerováno je 35 překročení.
Varianta 0
Koncentrace se budou v území pohybovat mezi 210 a 300 µg.m-3. V území byly nejvyšší
hodnoty přesahující 275 µg.m-3 zaznamenány v blízkosti trasy Severojižní magistrály, dále
podél Francouzské, Rumunské, Ječné, Žitné, Vinohradské, Seifertovy ulice a dalších
komunikací v území. Se vzdáleností od hlavních dopravních zdrojů v oblasti koncentrace
klesají, nejnižší koncentrace, pod 250 µg.m-3, lze očekávat v hraničních lokalitách
posuzované oblasti.
Nadlimitní hodnoty, tedy překročení hranice 50 µg.m-3 ve více než 35 povolených případech za
rok, lze očekávat podél centrální osy území v severojižním směru v okolí Magistrály a dále v
blízkosti Karlova náměstí podél Ječné a Žitné ulice.
Aktivní varianty
U varianty 1 dojde k poklesu imisní zátěže v celém zájmovém území, nejvíce do 16 µg.m-3.
Lokální nárůst bude dosahovat nejvýše 37 µg.m-3 a byl vypočten zejména v blízkosti nového
propojení Mezibranské a Legerovy ulice.
Ve variantě 2 nastává pokles imisní zátěže ve větší ploše, nejvíce do 19 µg.m-3. Nárůst
nastane zejména v blízkosti nového propojení Mezibranské a Legerovy ulice, navýšení
nepřekročí 38 µg.m-3.
Ve variantě 3 dochází k poklesu v centrální části hodnocené lokality, nejvyšší pokles zde bude
dosahovat 29 µg.m-3. Nárůst v okolí portálů tunelů a navazujících nových povrchových úseků
bude dosahovat nejvýše 39 µg.m-3.
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Při realizaci varianty 4 lze pokles imisní zátěže zaznamenat opět zejména v centrální části
posuzované lokality, pokles bude nejvýše 18 µg.m-3. Nárůst imisní zátěže je patrný v blízkosti
portálů a nových napojovacích komunikací a dále v centrální části území v blízkosti nové
propojky mezi Legerovou a Mezibranskou ulicí. Nejvyšší nárůst byl vypočten do 34 µg.m-3.
Počet referenčních bodů, ve kterých byly vypočteny nadlimitní hodnoty, tedy překročení
hranice 50 µg.m-3 ve více než 35 povolených případech za rok je ve variantách různý. U
varianty 1 bylo vypočteno překročení limitních hodnot v 681 bodech, u varianty 2 bylo
vypočteno překročení limitních hodnot v 678 referenčních bodech. Ve variantě 3 lze
zaznamenat překročení v 670 bodech, u varianty 4 v 702 referenčních bodech.
Porovnání variant
Vzhledem k tomu, že v území bude pravděpodobně překračován imisní limit pro denní
koncentrace PM10, byla při porovnání variant jako určující ukazatel uvažována výměra území,
na němž je očekáváno překročení limitu pro IHd PM10 po více než 35 případů v roce.
Z vyhodnocení vyplývá, že varianty 3, 2 a 1 jsou prakticky srovnatelné, rozdíly v plochách
zasažených nadlimitními koncentracemi jsou velmi malé a nevýznamné. Varianta 4 a zejména
varianta 0 představuje mírně vyšší zatížení území z hlediska překračování limitu pro IHd
PM10.
Suspendované částice frakce PM2,5 – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace suspendovaných částic frakce PM2,5 je stanoven
ve výši 25 µg.m-3.
V uvedených hodnotách je zahrnuta i sekundární prašnost, včetně tzv. nedopravní složky
(prach zvířený z povrchu větrem, prach z průmyslových ploch apod.).
Varianta 0
Nejvyšší hodnoty na celém posuzovaném území, lokálně nad 17 µg.m-3, byly vypočteny v
blízkosti křížení Wilsonovy a Seifertovy ulice, v okolí Magistrály a podél Ječné a Žitné ulice.
Se vzdáleností od hlavních liniových zdrojů v území koncentrace pomalu klesají. Nejnižší
koncentrace jsou patrné na jihu a východě území, kde budou lokálně klesat pod 14 µg.m-3.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, bude limit v celém zájmovém území splněn.
Varianta 1
Nejvyšší pokles, do 0,75 µg.m-3, byl vypočten v prostoru náměstí I. P. Pavlova. Snížení o více
než 0,2 µg.m-3, lokálně vyšší, lze zaznamenat podél Wilsonovy a Mezibranské ulice, Ječné,
lokálně pak v blízkosti Jindřišské. Nárůst imisní zátěže byl vypočten zejména v prostoru
nového propojení Legerovy a Mezibranské ulice, a to do 0,85 µg.m-3. Podél ostatních
řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,2 µg.m-3.
Varianta 2
Nejvyšší pokles, do 1,05 µg.m-3, byl vypočten mezi Mezibranskou a Rubešovou ulicí nad
plánovaným tunelovým úsekem. Snížení o více než 0,2 µg.m-3 lze zaznamenat také v prostoru
náměstí I. P. Pavlova a v severní části hodnocené lokality podél Jindřišské. Lokální nárůst
imisní zátěže (nad 0,2 µg.m-3) byl vypočten v blízkosti severního portálu tunelu a v nové trase
mezi Legerovou a Mezibranskou ulicí. Nejvyšší nárůst byl vypočten na nové spojnici, kde
bude dosahovat až 0,9 µg.m-3. V blízkosti portálů není nárůst významný, důležitou roli zde
hraje také skutečnost, kdy vlivem převedení dopravy do tunelu klesá celkové množství
emitovaných prachových částic, neboť podíl sekundární prašnosti (hlavní složky celkové
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emise prachu) je v tunelu redukován. Podél ostatních řešených komunikací v území změna
imisní zátěže nepřekročí 0,2 µg.m-3.
Varianta 3
Pokles imisní zátěže vlivem převedení dopravy do tunelu je patrný v celé centrální části
území, dále byl vypočten v severní části v okolí Jindřišské ulice. Pokles o více než 0,5 µg.m-3
lze zaznamenat v prostoru náměstí I. P. Pavlova a mezi Mezibranskou a Rubešovou ulicí.
Nejvyšší pokles zde bude dosahovat až 1,2 µg.m-3. Navýšení imisní zátěže je patrné podél
Opletalovy ulice (lokálně mírně přes 0,2 µg.m-3) a poté v blízkosti napojení obousměrného
úseku Legerovy na Wilsonovu ulici (do 1 µg.m-3) a v prostoru povrchových napojovacích
ramp do tunelů v blízkosti Nuselského tunelu (do 1,5 µg.m-3). U portálů není nárůst imisní
zátěže příliš významný, což je dáno nižší sekundární prašností (hlavní složky celkové emise
prachu) při převedení dopravy do tunelu. Podél ostatních řešených komunikací v území
změna imisní zátěže nepřekročí 0,2 µg.m-3.
Varianta 4
Pokles byl obdobně jako u varianty 3 vypočten v centrální části nad navrhovaným tunelem a
dále v severní části území v okolí Jindřišské. Nejvyšší pokles byl vypočten v oblasti náměstí I.
P. Pavlova (do 0,8 µg.m-3). Snížení o více než 0,5 µg.m-3 lze dále zaznamenat v blízkosti
křížení Wilsonovy a Vinohradské. Pokles o více než 0,2 µg.m-3 byl vypočten nad povrchovým
vedením plánovaného tunelu a poté v severní části území podél Jindřišské. Nárůst imisní
zátěže o více než 0,2 µg.m-3 lze lokálně zaznamenat v blízkosti portálů tunelů a navazujících
napojovacích úseků na Wilsonovu a Nuselský most a v prostoru nové spojky Legerovy a
Mezibranské ulice. Nejvyšší nárůst bude dosahovat 1,35 µg.m-3. Podél ostatních řešených
komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,2 µg.m-3.
Porovnání variant
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem hodnocených variant k
překročení imisního limitu. Ve všech variantách jednoznačně převládá pokles imisní zátěže
nad jeho nárůstem ve srovnání s variantou 0.
Z porovnání hodnot poklesu a nárůstu a z jejich plošného rozsahu je možné jako
nejpříznivější hodnotit variantu 3, dále pak variantu 1. Jako nejhorší se jeví varianta 4.
Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace
Pro koncentrace benzo(a)pyrenu nebylo z dostupných podkladů k dispozici imisní pozadí. V
modelových výpočtech jsou proto hodnoceny pouze imisní příspěvky z liniových zdrojů v
oblasti.
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu je stanoven ve výši 1 ng.m-3.
Varianta 0
Nejvyšší hodnoty, nad 0,25 ng.m-3 byly vypočteny v blízkosti křížení Wilsonovy a Seifertovy
ulice a podél Ječné ulice. Koncentrace nad 0,15 ng.m-3 lze zaznamenat dále podél trasy
Severojižní magistrály a Žitné ulice. Se vzdáleností od hlavních zdrojů v území hodnoty
pomalu klesají. Nejnižší koncentrace jsou patrné při hranici posuzovaného území, kde
příspěvky z liniových zdrojů klesají pod 0,05 ng.m-3. V uvedených hodnotách je zahrnuta i
sekundární prašnost z dopravy.
Jak ukazují výsledky modelových výpočtů, imisních příspěvky z dopravy budou v území
dosahovat nejvýše 30 % limitních hodnot.
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Varianta 1
Nejvyšší pokles, do 0,1 ng.m-3, byl vypočten v blízkosti Mezibranské ulice. Snížení o více než
0,02 ng.m-3, lokálně přes 0,05 ng.m-3, lze očekávat dále podél Wilsonovy, Sokolské,
Legerovy, Ječné, Žitné a blízkém okolí těchto komunikací. Nárůst imisní zátěže lze naopak
zaznamenat v prostoru nového propojení Legerovy a Mezibranské ulice, a to maximálně do
0,08 ng.m-3, lokální nárůst je patrný také podél Legerovy v blízkosti Státní opery. Podél
ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,02 ng.m-3.
Varianta 2
Nejvyšší pokles, do 0,09 ng.m-3, byl vypočten mezi Mezibranskou a Rubešovou ulicí nad
plánovaným tunelovým úsekem. Snížení o více než 0,02 ng.m-3 lze zaznamenat také podél
Ječné, Žitné a Wilsonovy ulice. Lokální nárůst imisní zátěže (nad 0,02 ng.m-3) byl vypočten v
blízkosti portálů tunelu a v novém vedení trasy navazujících úseků. Nejvyšší nárůst zde byl
vypočten do 0,16 ng.m-3. Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže
nepřekročí 0,02 ng.m-3.
Varianta 3
Pokles imisní zátěže vlivem převedení dopravy do tunelu je patrný v celé centrální části
území. Nejvyšší pokles byl vypočten v blízkosti Mezibranské, kde bude dosahovat až 0,14
ng.m-3. V okolí trasy SJM nad tunelem se nachází pásmo poklesu o více než 0,05 ng.m-3, se
vzdáleností od tunelu snížení pomalu klesá. Naopak nárůst imisní zátěže lze očekávat lokálně
v blízkosti napojení obousměrného úseku Legerovy na Wilsonovu ulici (do 0,06 ng.m-3) a v
blízkosti jižního portálu tunelu a navazující napojovací komunikace na Nuselský most (do
0,21 ng.m-3). Podél ostatních řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí
0,02 ng.m-3.
Varianta 4
Pokles byl obdobně jako u varianty dlouhý tunel vypočten v centrální části nad navrhovaným
tunelem. Nejvyšší pokles byl vypočten podél Mezibranské (do 0,1 ng.m-3). Snížení o více než
0,02 ng.m-3, lokálně vyšší, lze dále zaznamenat také podél Wilsonovy, Legerovy, Sokolské,
Žitné a Ječné ulice. Naopak nárůst imisní zátěže byl vypočten v blízkosti portálů tunelů a
navazujících napojovacích úseků na Wilsonovu a Nuselský most a v prostoru nové spojnice
Legerovy a Mezibranské ulice. Nejvyšší nárůst bude dosahovat 0,1 ng.m-3. Podél ostatních
řešených komunikací v území změna imisní zátěže nepřekročí 0,02 ng.m-3.
Porovnání variant
Pro porovnání variant bylo zvoleno porovnání výměry ploch jednotlivých pásem nárůstu a
poklesu koncentrací ve srovnání s variantou 0.
Z porovnání hodnot poklesu a nárůstu a z jejich plošného rozsahu je možné jako
nejpříznivější hodnotit variantu 3, dále pak variantu 1. Jako nejhorší se jeví varianta 4.
Vyhodnocení celkové imisní situace
Koncentrace benzo(a)pyrenu jsou ve vnějším ovzduší ovlivňovány zejména vytápěním.
Celkový příspěvek dopravy se pohybuje řádově okolo desetiny ng.m-3 (tj. desetiny cílového
imisního limitu), změny vlivem záměru se pak budou pohybovat na hranici setin až prvních
desetin ng.m-3. Vliv záměru na imisní situaci B(a)P bude nevýznamný a v celkové imisní
situaci se významně neprojeví.
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Celkové vyhodnocení variant
Tab. 23 Hodnocení variant – vlivy na ovzduší a klima
Pořadí variant
1
2
3
4
5

IHr NO2
dlouhý tunel
povrchová
krátký tunel
kombinovaná optimalizovaná
výchozí stav

IHk NO2
dlouhý tunel
krátký tunel
kombinovaná optimalizovaná
povrchová
výchozí stav

IHd PM10
dlouhý tunel
krátký tunel
povrchová
kombinovaná optimalizovaná
výchozí stav

Ve všech variantách dojde oproti výchozímu stavu ke zlepšení imisní situace. Z hlediska
překročení limitních hodnot se jako nejpříznivější jeví varianta 3 (dlouhý tunel), druhou v
pořadí je varianta 2 (krátký tunel) příp. varianta 1 (povrchová). Jako nejméně příznivou z
aktivních variant lze označit variantu 4 (kombinovanou optimalizovanou).
Dílčí závěr kapitoly D.I.2. Vlivy na ovzduší a klima
Podle výsledků modelových výpočtů se ve stavu bez provedení záměru v roce 2020 budou
hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého pohybovat nad hranicí imisního
limitu, překročení limitních hodnot lze stejně tak očekávat u krátkodobých koncentrací NO2.
V případě průměrných ročních koncentrací benzenu nepřekročí koncentrace 30 % imisního
limitu. Průměrné roční koncentrace prachových částic frakce PM10 byly vypočteny do 99 %
imisního limitu, u maximálních denních koncentrací mohou koncentrace na částech území
překračovat imisní limity. U suspendovaných prachových částic frakce PM2,5 byly
zaznamenány hodnoty do 68 % limitu. U benzo(a)pyrenu lze s cílovým imisním limitem
porovnat pouze příspěvek liniových zdrojů, který nepřekročí 31 % limitní hodnoty.
Při realizaci navrhovaného zklidnění bude kvalitu ovzduší v lokalitě ovlivňovat především
celkový pokles dopravní zátěže v trase Severojižní magistrály a na dalších komunikacích v
území. Dílčí rozdíly mezi variantami jsou poté dány rozsahem převedení dopravních výkonů
do tunelových úseků v trase posuzované Severojižní magistrály a způsobem jejich odvětrání.
V souhrnu jsou nejprve vyhodnoceny ukazatele, u kterých lze v roce 2020 na posuzovaném
území očekávat překročení limitních hodnot.
Oxid dusičitý – průměrné roční koncentrace
Imisní limit pro průměrné roční koncentrace NO2 je stanoven na 40 g.m-3. Jak ukazují
výsledky modelových výpočtů, dojde vlivem realizace SJV ke snížení plochy zasažené
nadlimitními koncentracemi. Oproti výchozí situaci, kdy plocha překročení zasahuje území o
výměře 82,8 ha, dojde po zklidnění SJM k její významné redukci překročení. Nejmenší plocha
překročení byla vypočtena ve variantě dlouhý tunel (39,6 ha). Následuje povrchová varianta
s plochou překročení 46,2 ha, krátký tunel (50,7 ha) a kombinovaná optimalizovaná varianta
s vypočtenou plochou překročení imisního limitu o výměře 70,2 ha.
Oxid dusičitý – maximální hodinové koncentrace
Překročení imisního limitu, tj. překročení limitní hodnoty 200 µg.m-3 ve více než 18
povolených případech za rok, bylo ve výchozí situaci ve vymezeném území zaznamenáno na
ploše 13,5 ha. Stejně jako u průměrných ročních koncentrací NO2 dojde po zklidnění SJM ke
zmenšení ploch překročení. Nejmenší plocha byla vypočtena ve variantě dlouhý tunel (3,7
ha). Následuje varianta krátký tunel (7,8 ha), kombinovaná optimalizovaná varianta (8,4 ha)
a jako nejméně příznivá byla vyhodnocena varianta povrchová s výměrou plochy překročení
imisního limitu o hodnotě 13,5 ha.
Suspendované částice PM10 – maximální denní koncentrace
Překročení imisního limitu, tj. překročení limitní hodnoty 50 µg.m-3 ve více než 35
povolených případech za rok, bylo ve vymezeném území zaznamenáno ve výchozí situaci na
ploše 158,7 ha. Stejně jako u ostatních charakteristik dojde po zklidnění SJM ke zmenšení
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ploch překročení. Nejmenší plocha byla vypočtena ve variantě dlouhý tunel (147,9 ha).
Mírně vyšší vycházejí plochy překročení ve variantě krátký tunel (148 ha) a v povrchové
(148,8 ha). Největší plochu lze zaznamenat u varianty kombinovaná optimalizovaná, a to o
výměře 152,8 ha.
Ve všech hodnocených variantách dojde vlivem realizace zklidnění Severojižní magistrály
v posuzovaných variantách k redukci ploch překročení limitních hodnot. V žádné variantě
však neklesne na celém území imisní zatížení pod hranici imisního limitu. Předpokládané
změny jsou dány změnou dopravních intenzit, rozložení a podílem dopravního výkonu
převedeného do tunelových úseků. Jako nejpříznivější lze označit variantu dlouhý tunel,
kdy dojde k nejvýznamnějšímu poklesu dopravních intenzit na povrchových silničních
úsecích a tubusy tunelů budou odvětrány pomocí dvou výdechů.
U ostatních látek bude imisní limit před i po realizaci plánovaného záměru splněn. Snížení
imisního zatížení bylo vypočteno zejména nad navrhovanými tunelovými úseky jednotlivých
variant, případně podél povrchových úseků s nejvyšším poklesem dopravní zátěže. Nejvyšší
nárůst imisí lze poté očekávat v blízkosti nových silničních úseků (přeložky mezi Legerovou a
Mezibranskou v prostoru Čelakovského sadů) nebo podél napojovacích ramp mezi portály
tunelů a stávajícími úseky SJM, případně v blízkosti portálů tunelů. Krajní hodnoty
rozdílových koncentrací pro ostatní posuzované látky jsou shrnuty níže:
Suspendované částice PM10 – průměrné roční koncentrace
Nejvyšší nárůst lze v povrchové variantě očekávat do 2,8 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do
3,0 µg.m-3. Ve variantě dlouhý tunel byl vypočten do 5,0 µg.m-3, stejně jako ve variantě
kombinovaná optimalizovaná. Oproti tomu nejvyšší snížení imisních koncentrací lze v
povrchové variantě očekávat do 2,6 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do 3,6 µg.m-3, ve
variantě dlouhý tunel do 4 µg.m-3 a konečně v kombinované optimalizované variantě do 2,8
µg.m-3.
Suspendované částice PM2,5 – průměrné roční koncentrace:
Nejvyšší nárůst lze v povrchové variantě očekávat do 0,85 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do
0,9 µg.m-3. Ve variantě dlouhý tunel byl vypočten do 1,5 µg.m-3 a ve variantě kombinované
optimalizované potom do 1,35 µg.m-3. Oproti tomu nejvyšší snížení imisních koncentrací lze
u povrchové varianty očekávat do 0,75 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do 1,05 µg.m-3, ve
variantě dlouhý tunel do 1,2 µg.m-3 a konečně v kombinované optimalizované variantě do 0,8
µg.m-3.
Benzen – průměrné roční koncentrace:
Nejvyšší nárůst lze u povrchové varianty očekávat do 0,04 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do
0,54 µg.m-3. Ve variantě dlouhý tunel byl vypočten do 0,44 µg.m-3 a ve variantě kombinované
optimalizované do 0,37 µg.m-3. Oproti tomu nejvyšší snížení imisních koncentrací lze v
povrchové variantě zaznamenat do 0,34 µg.m-3, ve variantě krátký tunel do 0,38 µg.m-3, ve
variantě dlouhý tunel do 0,51 µg.m-3 a konečně v kombinované optimalizované variantě do
0,36 µg.m-3.
Benzo(a)pyren – průměrné roční koncentrace (příspěvek dopravy):
Nejvyšší nárůst lze v povrchové variantě očekávat do 0,08 ng.m-3, ve variantě krátký tunel do
0,16 ng.m-3. Ve variantě dlouhý tunel byl vypočten do 0,21 ng.m-3 a v kombinované
optimalizované do 0,10 ng.m-3. Oproti tomu nejvyšší snížení imisních koncentrací lze ve
variantách povrchová a kombinovaná optimalizovaná očekávat do 0,10 ng.m-3, ve variantě
krátký tunel do 0,09 ng.m-3 a ve variantě dlouhý tunel do 0,14 ng.m-3.
Vlivem realizace zklidnění Severojižní magistrály nedojde u výše uvedených charakteristik
k překročení imisního limitu. Plochy poklesů koncentrací budou ve všech variantách
oproti výchozímu stavu převládat nad lokálními nárůsty imisní.
Ve všech variantách dojde oproti výchozímu stavu ke zlepšení imisní situace. Z hlediska
překročení limitních hodnot se jako nejpříznivější jeví varianta dlouhý tunel, druhou v pořadí
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je varianta krátký tunel příp. povrchová varianta. Jako nejméně příznivou z aktivních variant
lze označit variantu kombinovanou optimalizovanou.

D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Všeobecně
Předmětem hlukové studie (příloha 3) je posouzení hlukové zátěže v širším okolí SJM
(navazující uliční síť) v úseku od ulice Hlavního nádraží k Nuselskému mostu u chráněných
obytných objektů v závislosti na zvoleném variantním technickém řešení. Vyhodnocení
akustické situace v chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby odpovídá vládnímu
nařízení č.272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Výsledky výpočtů
V hlukové studii (příloha 3) je proveden výpočet hladin akustického tlaku pro všechny
posuzované varianty a je zde podrobně zdokumentováno hlukové zatížení v posuzovaných
ulicích. V tabulkách výpočtových bodů (podrobně příloha 3) jsou hladiny akustického tlaku
uvedeny v obou dobách (denní i noční) ve výškách charakterizujících hlukovou hladinu
v jednotlivých patrech obytných domů (cca 2,5m; 5,5m; 8,5m a dále dle výšky objektu). Pro
prezentaci v dokumentaci byly vybrány výsledky pro hlukově nejzatíženější podlaží (v ulicích
vždy 2.NP – 1. patro, pouze v domech vzdálenějších jsou to patra vyšší – viz body 07 a 08 ve
Washingtonově ulici, bod 56 na Tylově náměstí a body 70 a 71 ve Škrétově a Španělské
ulici), výsledky jsou uvedeny v Tab. 24. V Tab. 25 je uveden rozdíl proti nulové variantě
v těchto bodech při realizaci posuzovaných variant.
Tab. 24 Hladiny hluku ve vybraných bodech při posuzovaných variantách
Imisní bod
Č.

Adresa

01
02
03
04
05
06
07
07
08
08
09
10
11
12
13

Hybernska_č.p.1010
Seifertova_č.p.994
Opletalova_č.p.1615
Opletalova_č.p.1336
Opletalova_č.p.1323
Opletalova_č.p.930
Washingtonova_č.p.1568
Washingtonova_č.p.1568
Washingtonova_č.p.1760
Washingtonova_č.p.1760
Polit vězňů_č.p.929
Italská_č.p.2561
Italská_č.p.754
Italská_č.p.833
Italská_č.p.212

Varianta
NP

1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1
1

0

1

2

3

4

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

67,1
67,3
66,1
64,3
66,0
65,8
60,3
61,4
68,9
69,6
68,3
64,8
68,9
69,0
70,2

67,1
67,2
67,2
65,7
67,7
67,4
59,1
60,4
62,0
62,7
67,4
65,5
69,2
69,2
70,0

67,1
67,2
67,9
66,6
68,8
68,5
59,1
60,4
62,2
62,9
68,4
65,5
69,2
69,2
70,0

67,1
67,2
67,3
66,5
68,6
68,3
59,8
61,0
62,6
63,3
68,4
65,5
69,2
69,2
69,7

67,5
67,2
67,0
66,0
68,0
67,7
60,6
61,9
61,8
62,4
67,5
65,0
68,9
68,9
68,9

57,4
57,6
56,4
54,9
56,2
55,9
52,8
54,0
61,5
62,1
58,3
55,0
59,1
59,1
59,9

57,4
57,5
57,4
56,2
57,9
57,6
51,7
52,9
54,5
55,2
57,7
55,8
59,3
59,4
60,3

57,4
57,5
58,0
56,9
58,9
58,6
51,6
52,9
54,8
55,5
58,6
55,8
59,3
59,4
60,3

57,4
57,5
57,6
56,9
58,7
58,4
52,3
53,5
55,1
55,7
58,6
55,8
59,3
59,4
60,0

57,8
57,5
57,3
56,6
58,2
57,9
53,1
54,4
54,3
54,9
57,7
55,3
59,1
59,1
59,2
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Imisní bod
Č.

Adresa

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Italská_č.p.1274
Vinohradská_č.p.405
Vinohradská_č.p.395
Vinohradská_č.p.938
Vinohradská_č.p.1252
Mezibranská_č.p.1367
Mezibranská_č.p.1482
Čelakovského sady_č.p. 434
Legerova_č.p. 388
Legerova_č.p. 619
Legerova_č.p. 485
Legerova_č.p. 824
Legerova_č.p. 1854
Legerova_č.p. 1863
Legerova_č.p. 1335
Legerova_č.p. 1879
Sokolská_č.p.1616
Sokolská_č.p. 1795
Sokolská_č.p. 1474
Sokolská_č.p. 1799
Sokolská_č.p. 1500
Sokolská_č.p. 1885
Žitná_č.p.564
Žitná_č.p.1701
Žitná_č.p.1440
Žitná_č.p.1667
Ječná_č.p.509
Ječná_č.p.546
Ječná_č.p.528
Ječná_č.p.522
Anglická_č.p.521
Anglická_č.p.387
Anglická_č.p.384
Anglická_č.p.81
Rumunská_č.p.1818
Rumunská_č.p.1819
Rumunská_č.p.1828
Rumunská_č.p.355
Rumunská_č.p.24
Rumunská_č.p.20

Varianta
NP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0

1

2

3

4

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

69,3
70,4
70,1
70,7
71,1
73,3
72,9
70,7
75,0
74,3
71,7
71,5
72,0
72,6
71,4
73,2
72,8
74,0
74,3
72,9
73,2
72,3
71,0
71,5
73,2
73,3
70,3
70,8
70,1
71,7
71,1
71,7
68,0
67,0
70,6
70,5
71,0
71,2
68,6
69,7

69,0
69,9
69,7
69,4
69,8
57,4
62,7
69,6
73,5
72,4
71,5
71,3
71,3
71,9
70,8
72,6
70,6
73,4
73,7
72,2
72,4
71,5
70,9
71,4
72,8
72,9
69,2
69,7
69,4
71,0
70,9
71,6
68,2
67,2
69,9
69,9
70,0
70,3
69,0
70,1

69,0
69,5
69,2
69,4
69,8
57,5
62,2
70,5
73,3
72,4
71,5
71,3
70,7
71,3
70,2
72,0
70,6
73,9
74,2
72,2
72,4
70,7
70,9
71,4
72,8
72,9
69,9
70,3
69,4
71,0
71,3
72,0
68,9
67,9
72,8
72,8
71,4
71,6
69,6
70,7

68,8
69,1
68,8
69,4
69,8
55,4
59,3
68,3
72,8
70,2
69,3
69,1
69,3
70,0
69,0
70,7
66,5
72,3
72,6
71,0
71,2
69,8
70,9
71,4
72,8
72,9
69,9
70,3
69,4
71,0
73,0
73,9
68,7
67,6
71,3
71,4
71,1
71,3
69,3
70,4

68,0
70,3
70,0
69,9
70,4
57,2
62,1
70,5
73,8
71,0
70,1
69,9
68,9
69,5
68,5
70,2
68,8
73,4
73,7
71,2
71,3
68,9
71,0
71,5
73,1
73,2
70,1
70,6
69,8
71,4
72,8
73,6
68,0
67,0
72,9
73,0
70,7
70,9
69,0
70,1
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59,0
62,5
62,2
62,8
63,2
65,8
65,4
63,2
67,6
66,8
64,2
64,0
64,6
65,2
64,0
65,8
65,4
66,5
66,8
65,6
65,9
64,9
64,8
65,3
67,0
67,0
64,0
64,4
63,9
65,5
64,8
65,4
61,7
60,7
64,1
64,0
64,7
64,9
62,4
63,5

59,4
62,1
61,8
61,6
62,0
50,0
55,3
62,2
66,1
64,9
64,0
63,8
63,9
64,6
63,4
65,2
63,2
66,0
66,3
64,9
65,1
64,1
64,7
65,2
66,6
66,7
62,9
63,3
63,2
64,8
64,6
65,3
62,0
61,0
63,4
63,4
63,8
64,0
62,8
63,9

59,4
61,6
61,4
61,6
62,0
50,1
54,8
63,0
66,0
64,9
64,0
63,8
63,3
64,0
62,8
64,6
63,2
66,4
66,7
65,0
65,2
63,3
64,7
65,2
66,6
66,7
63,5
64,0
63,2
64,8
65,0
65,7
62,6
61,6
66,2
66,3
65,2
65,4
63,4
64,5

59,1
61,3
61,0
61,6
62,0
48,0
52,0
60,8
65,5
62,8
61,8
61,6
62,0
62,6
61,6
63,3
59,2
64,8
65,1
63,8
64,0
62,4
64,7
65,2
66,6
66,7
63,5
64,0
63,2
64,8
66,3
67,2
62,4
61,4
64,9
64,9
64,9
65,1
63,1
64,2

58,3
62,5
62,2
62,2
62,6
49,8
54,7
63,1
66,5
63,6
62,7
62,6
61,5
62,2
61,1
62,8
61,5
65,9
66,3
64,0
64,1
61,5
64,8
65,3
66,9
67,0
63,7
64,2
63,6
65,2
66,1
67,0
61,7
60,7
66,4
66,5
64,5
64,7
62,8
63,9
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Imisní bod
Č.

Adresa

54
55
56
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
71
71

Bělehradská_č.p.581
Bělehradská_č.p.269
Bělehradská_č.p.650
Bělehradská_č.p.650
Bělehradská_č.p.480
Bělehradská_č.p.287
Bělehradská_č.p.213
Bělehradská_č.p.449
Bělehradská_č.p.201
Bělehradská_č.p.1115
Bělehradská_č.p.1909
nám. Míru_č.p.109
nám. Míru_č.p.620
nám. Míru_č.p.1220
nám. Míru_č.p.1356
nám. Míru_č.p.585
nám. Míru_č.p.117
Škrétova_č.p.70
Škrétova_č.p.70
Španělská_č.p.759
Španělská_č.p.759

Varianta
NP

1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4

0

1

2

3

4

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

LAeqT dB
den noc

65,5
65,2
57,9
59,8
64,6
67,4
67,2
66,2
68,6
67,4
67,4
69,9
70,2
69,7
67,3
65,4
69,4
68,5
69,0
63,8
65,4

65,5
65,2
57,8
59,7
64,5
67,4
67,2
66,3
68,7
67,5
67,5
69,9
71,6
70,2
67,8
65,6
69,4
69,4
69,5
63,8
65,4

66,3
66,0
58,7
60,5
65,4
67,4
67,2
66,3
68,7
67,5
67,5
69,6
71,3
70,5
68,1
66,0
69,8
61,8
61,8
60,1
61,3

67,8
67,4
59,8
61,7
66,8
67,1
66,9
66,1
68,5
67,3
67,3
69,5
71,3
70,3
67,9
65,8
69,6
61,8
62,2
60,3
61,6

67,0
66,6
59,1
61,0
66,0
67,2
67,0
66,3
68,7
67,5
67,5
69,9
71,0
69,8
67,3
65,3
69,4
67,4
67,9
63,0
64,5

56,3
55,9
49,3
51,1
55,3
58,0
57,8
56,8
59,2
58,0
58,1
64,1
64,3
63,5
61,1
59,3
63,2
61,0
61,5
56,2
57,9

56,3
56,0
49,1
50,9
55,3
58,0
57,8
56,9
59,3
58,1
58,2
64,1
65,8
64,1
61,6
59,5
63,2
61,9
62,0
56,3
57,9

57,1
56,8
50,0
51,9
56,2
58,0
57,9
56,9
59,3
58,1
58,2
63,7
65,5
64,3
61,9
59,9
63,7
54,0
54,1
52,4
53,7

57,9
57,6
50,5
52,4
56,9
57,8
57,6
56,7
59,1
57,9
58,0
63,7
65,4
64,1
61,7
59,7
63,4
54,1
54,5
52,7
54,0

57,2
56,9
49,9
51,8
56,2
58,4
58,2
56,9
59,3
58,1
58,2
64,1
65,1
63,6
61,2
59,2
63,2
59,9
60,4
55,5
57,0

Tab. 25 Rozdíl hladin hluku ve vybraných bodech pro jednotlivé varianty
Imisní bod

Rozdíl variant
0-2
0-3

0-1

Č. Adresa
01
02
03
04
05
06
07
07
08
08
09
10
11
12

Hybernska_č.p.1010
Seifertova_č.p.994
Opletalova_č.p.1615
Opletalova_č.p.1336
Opletalova_č.p.1323
Opletalova_č.p.930
Washingtonova_č.p.1568
Washingtonova_č.p.1568
Washingtonova_č.p.1760
Washingtonova_č.p.1760
Polit vězňů_č.p.929
Italská_č.p.2561
Italská_č.p.754
Italská_č.p.833

NP

1
1
1
1
1
1
1
4
1
4
1
1
1
1

LAeqT dB
den
0,0
0,1
-1,1
-1,4
-1,7
-1,6
1,2
1,0
6,9
6,9
0,9
-0,7
-0,3
-0,2

noc
0,0
0,1
-1,0
-1,3
-1,7
-1,7
1,1
1,1
7,0
6,9
0,6
-0,8
-0,2
-0,3

LAeqT dB
den
0,0
0,1
-1,8
-2,3
-2,8
-2,7
1,2
1,0
6,7
6,7
-0,1
-0,7
-0,3
-0,2

noc
0,0
0,1
-1,6
-2,0
-2,7
-2,7
1,2
1,1
6,7
6,6
-0,3
-0,8
-0,2
-0,3

0 -4

LAeqT dB
den
0,0
0,1
-1,2
-2,2
-2,6
-2,5
0,5
0,4
6,3
6,3
-0,1
-0,7
-0,3
-0,2

noc
0,0
0,1
-1,2
-2,0
-2,5
-2,5
0,5
0,5
6,4
6,4
-0,3
-0,8
-0,2
-0,3

LAeqT dB
den
-0,4
0,1
-0,9
-1,7
-2,0
-1,9
-0,3
-0,5
7,1
7,2
0,8
-0,2
0,0
0,1
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-0,4
0,1
-0,9
-1,7
-2,0
-2,0
-0,3
-0,4
7,2
7,2
0,6
-0,3
0,0
0,0
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Imisní bod

Rozdíl variant
0-2
0-3

0-1

Č. Adresa
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
57
58
59

Italská_č.p.212
Italská_č.p.1274
Vinohradská_č.p.405
Vinohradská_č.p.395
Vinohradská_č.p.938
Vinohradská_č.p.1252
Mezibranská_č.p.1367
Mezibranská_č.p.1482
Čelakovského sady_č.p. 434
Legerova_č.p. 388
Legerova_č.p. 619
Legerova_č.p. 485
Legerova_č.p. 824
Legerova_č.p. 1854
Legerova_č.p. 1863
Legerova_č.p. 1335
Legerova_č.p. 1879
Sokolská_č.p.1616
Sokolská_č.p. 1795
Sokolská_č.p. 1474
Sokolská_č.p. 1799
Sokolská_č.p. 1500
Sokolská_č.p. 1885
Žitná_č.p.564
Žitná_č.p.1701
Žitná_č.p.1440
Žitná_č.p.1667
Ječná_č.p.509
Ječná_č.p.546
Ječná_č.p.528
Ječná_č.p.522
Anglická_č.p.521
Anglická_č.p.387
Anglická_č.p.384
Anglická_č.p.81
Rumunská_č.p.1818
Rumunská_č.p.1819
Rumunská_č.p.1828
Rumunská_č.p.355
Rumunská_č.p.24
Rumunská_č.p.20
Bělehradská_č.p.581
Bělehradská_č.p.269
Bělehradská_č.p.650
Bělehradská_č.p.650
Bělehradská_č.p.480
Bělehradská_č.p.287
Bělehradská_č.p.213

NP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
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LAeqT dB
den
0,2
0,3
0,5
0,4
1,3
1,3
15,9
10,2
1,1
1,5
1,9
0,2
0,2
0,7
0,7
0,6
0,6
2,2
0,6
0,6
0,7
0,8
0,8
0,1
0,1
0,4
0,4
1,1
1,1
0,7
0,7
0,2
0,1
-0,2
-0,2
0,7
0,6
1,0
0,9
-0,4
-0,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

noc
-0,4
-0,4
0,4
0,4
1,2
1,2
15,8
10,1
1,0
1,5
1,9
0,2
0,2
0,7
0,6
0,6
0,6
2,2
0,5
0,5
0,7
0,8
0,8
0,1
0,1
0,4
0,3
1,1
1,1
0,7
0,7
0,2
0,1
-0,3
-0,3
0,7
0,6
0,9
0,9
-0,4
-0,4
0,0
-0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,0

0 -4

LAeqT dB

LAeqT dB

LAeqT dB

den
0,2
0,3
0,9
0,9
1,3
1,3
15,8
10,7
0,2
1,7
1,9
0,2
0,2
1,3
1,3
1,2
1,2
2,2
0,1
0,1
0,7
0,8
1,6
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,7
-0,2
-0,3
-0,9
-0,9
-2,2
-2,3
-0,4
-0,4
-1,0
-1,0
-0,8
-0,8
-0,8
-0,7
-0,8
0,0
0,0

den
0,5
0,5
1,3
1,3
1,3
1,3
17,9
13,6
2,4
2,2
4,1
2,4
2,4
2,7
2,6
2,4
2,5
6,3
1,7
1,7
1,9
2,0
2,5
0,1
0,1
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,7
-1,9
-2,2
-0,7
-0,6
-0,7
-0,9
-0,1
-0,1
-0,7
-0,7
-2,3
-2,2
-1,9
-1,9
-2,2
0,3
0,3

den
1,3
1,3
0,1
0,1
0,8
0,7
16,1
10,8
0,2
1,2
3,3
1,6
1,6
3,1
3,1
2,9
3,0
4,0
0,6
0,6
1,7
1,9
3,4
0,0
0,0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,3
0,3
-1,7
-1,9
0,0
0,0
-2,3
-2,5
0,3
0,3
-0,4
-0,4
-1,5
-1,4
-1,2
-1,2
-1,4
0,2
0,2

noc
-0,4
-0,4
0,9
0,8
1,2
1,2
15,7
10,6
0,2
1,6
1,9
0,2
0,2
1,3
1,2
1,2
1,2
2,2
0,1
0,1
0,6
0,7
1,6
0,1
0,1
0,4
0,3
0,5
0,4
0,7
0,7
-0,2
-0,3
-0,9
-0,9
-2,1
-2,3
-0,5
-0,5
-1,0
-1,0
-0,8
-0,9
-0,7
-0,8
-0,9
0,0
-0,1

noc
-0,1
-0,1
1,2
1,2
1,2
1,2
17,8
13,4
2,4
2,1
4,0
2,4
2,4
2,6
2,6
2,4
2,5
6,2
1,7
1,7
1,8
1,9
2,5
0,1
0,1
0,4
0,3
0,5
0,4
0,7
0,7
-1,5
-1,8
-0,7
-0,7
-0,8
-0,9
-0,2
-0,2
-0,7
-0,7
-1,6
-1,7
-1,2
-1,3
-1,6
0,2
0,2

noc
0,7
0,7
0,0
0,0
0,6
0,6
16,0
10,7
0,1
1,1
3,2
1,5
1,4
3,1
3,0
2,9
3,0
3,9
0,6
0,5
1,6
1,8
3,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,3
0,2
0,3
0,3
-1,3
-1,6
0,0
0,0
-2,3
-2,5
0,2
0,2
-0,4
-0,4
-0,9
-1,0
-0,6
-0,7
-0,9
-0,4
-0,4
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Imisní bod

Rozdíl variant
0-2
0-3

0-1

Č. Adresa
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
71
71

Bělehradská_č.p.449
Bělehradská_č.p.201
Bělehradská_č.p.1115
Bělehradská_č.p.1909
nám. Míru_č.p.109
nám. Míru_č.p.620
nám. Míru_č.p.1220
nám. Míru_č.p.1356
nám. Míru_č.p.585
nám. Míru_č.p.117
Škrétova_č.p.70
Škrétova_č.p.70
Španělská_č.p.759
Španělská_č.p.759

NP

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
4

LAeqT dB
den
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-1,4
-0,5
-0,5
-0,2
0,0
-0,9
-0,5
0,0
0,0

noc
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-1,5
-0,6
-0,5
-0,2
0,0
-0,9
-0,5
-0,1
0,0

LAeqT dB
den
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,3
-1,1
-0,8
-0,8
-0,6
-0,4
6,7
7,2
3,7
4,1

noc
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,4
-1,2
-0,8
-0,8
-0,6
-0,5
7,0
7,4
3,8
4,2

0 -4

LAeqT dB
den
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
-1,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
6,7
6,8
3,5
3,8

noc
0,1
0,1
0,1
0,1
0,4
-1,1
-0,6
-0,6
-0,4
-0,2
6,9
7,0
3,5
3,9

LAeqT dB
den
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-0,8
-0,1
0,0
0,1
0,0
1,1
1,1
0,8
0,9

noc
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,0
-0,8
-0,1
-0,1
0,1
0,0
1,1
1,1
0,7
0,9

Kladná čísla představují pokles hluku v daném bodě, záporná naopak zvýšení
Závěr
Pokud nebude realizován navrhovaný záměr, dojde v r. 2017 k poklesu dopravy na SJM, ve
výhledovém období (r. 2020) doprava výrazně stoupne. Vypočtené ekvivalentní hladiny hluku
v posuzované zástavbě se v chráněném venkovním prostoru staveb budou pohybovat u
nejbližších objektů mezi 56,9 až 75,5 dB v době denní a mezi 48,3 až 68,1 dB v době noční.
Stejně tedy, jako v současném období, nebudou ve většině zvolených charakteristických
výpočtových bodů splněny nejvyšší přípustné limity pro hluk emitovaný z dopravy, tzn.
70/60 dB.
Pokud bude záměr realizován, bude magistrála přemístěna z ulice Mezibranské do Legerovy,
případně zahloubena do tunelu, dojde ke zklidnění celého prostoru Národního muzea, Státní
opery a horní části Václavského náměstí. V ulici Mezibranské se sníží hluková zátěž místy až o
15 až 17 dB, v ulici Washingtonově o více než 6 dB ve srovnání se současným stavem, resp. s
nulovou variantou. Ke změně hlukových poměrů dojde v referenčních bodech o 2,8 dB
(zhoršení) k významnému zlepšení dochází u tunelových variant.
Hluková studie mapuje vypočtené hladiny hluku pro jednotlivé posuzované varianty
technického řešení a podrobně tak dokumentuje akustickou situaci v posuzovaných ulicích
zájmového území. Výsledky modelového výpočtu byly zaneseny do tabulek, zároveň bylo
provedeno porovnání jednotlivých variant s 0-variantou. Zjištěný rozdíl ekv. hladin
akustického tlaku LAeq,T ve zvolených imisních bodech je vyčíslen (Tab. 25).
Kromě komplexních úprav spočívajících v zásadní změně uspořádání uličního profilu
spojeného s celkovou rekonstrukcí vozovky i změnou dopravního režimu lze, kde to je možné
a vhodné, zvážit možnost položení obrusné vrstvy ze zvukopohltivého materiálu. Pro docílení
výrazného snížení hlukové expozice se toto jeví jako jediná cesta (kromě výměny oken v
budovách).
Autorizovaná měření, která proběhla před a po rekonstrukci povrchu na již provedených
úsecích, potvrdila velmi dobrou účinnost nízkohlučného povrchu. Bylo prokázáno snížení
ekvivalentních hladin akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby
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minimálně o 3 dB (na úseku SJM v ul. 5. května se pokles pohyboval dokonce v rozmezí 4,0
– 9,1 dB).
V rámci realizace každé z uvažovaných aktivních variant se předpokládá rekonstrukce krytu
vozovky. S ohledem na výsledky ověřovacích měření provedených nezávislou autorizovanou
společností na referenčních úsecích intravilánových komunikací by se položení nové obrusné
vrstvy ze speciální směsi asfaltového betonu se zvýšenou schopností tlumit hluk mohla stát
významnou možností řešení nevyhovující akustické situace chráněných objektů situovaných
podél dopravně silně exponované SJM v posuzovaném úseku.

Celkové vyhodnocení variant
Je zřejmé, že žádná z variant nepředstavuje z akustického pohledu jednoznačně vyhovující
řešení nepříznivé situace pro chráněnou zástavbu situovanou podél SJM v posuzovaném
úseku. Realizace každé z aktivních variant však přináší snížení stavu hlučnosti oproti 0variantě v nejzatíženějších ulicích (Legerova, Sokolská, Mezibranská, Washingtonova).
Přesto téměř ve všech zvolených imisních bodech v případě realizace některé z aktivních
variant zůstane v nočním období hodnota ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T nad
hranicí 60 dB. Na některých z komunikací navazující sítě (Opletalova, určité úseky v
Bělehradské, Rumunské, Anglické ulici) dojde, v závislosti na zvolené variantě, i k mírnému
nárůstu ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T (maximálně o 2,8 dB).
K nejrazantnějšímu poklesu akustického zatížení dojde zákonitě v ulici Mezibranská, neboť
všechny aktivní varianty předpokládají její zaslepení.
Podle předpokládaného vývoje dopravy pro výhledový rok klesnou dopravní intenzity na
SJM, potažmo hluk emitovaný dopravou, nejvíce ve variantě 3 s dlouhým tunelem, následuje
kombinovaná varianta 4, nejméně pak ve variantě 0. Pro ulici 5. května však dlouhé tunely,
resp. varianta kombinovaná reprezentují navýšení intenzit dopravy.
Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno.
Dílčí závěr kapitoly D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické
charakteristiky
Obecně lze říci, že limitní hodnoty 60/50 dB pro den/noc, jež se vztahují k novostavbám
hlavních komunikací, není reálné v dotčené širší lokalitě splnit (ochránit vícepodlažní
obytnou zástavbu situovanou do bezprostřední blízkosti komunikace v chráněné památkové
rezervaci pomocí protihlukových bariér je v městském prostředí technicky obtížně řešitelné,
ekonomicky neefektivní, esteticky a z pohledu památkové ochrany nepřijatelné). Cílem
předkládané hlukové studie proto bylo především porovnat vypočtené LAeq,T v konkrétních
imisních bodech v jednotlivých variantách technického řešení záměru. Je zřejmé, že
navrhovaná řešení, spolu s výstavbou okruhů, představují snížení dopravy na SJM v okolí
Národního muzea, ovšem s ohledem na silnou lokální dopravu bude nutné využít i jiná
opatření administrativního charakteru.
V rámci realizace každé z uvažovaných aktivních variant se předpokládá rekonstrukce krytu
vozovky. Položení nové obrusné vrstvy ze speciální směsi asfaltového betonu se zvýšenou
schopností tlumit hluk by se mohlo stát významnou možností řešení nevyhovující akustické
situace chráněných objektů situovaných podél dopravně silně exponované SJM v
posuzovaném úseku. Bylo prokázáno snížení ekvivalentních hladin akustického tlaku v
chráněném venkovním prostoru nejbližší zástavby minimálně o 3 dB
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Jiné ovlivnění fyzikálně biologických charakteristik není předpokládáno

D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchovou vodu
Realizací záměru dojde ke změně odtokových poměrů v dotčené oblasti. Rozdíl oproti
stávajícímu stavu byl pro variantu krátkého tunelu orientačně vyhodnocen v oznámení. Ke
změně odtoku dešťových vod dojde z důvodu přeměny ploch zpevněných na plochy parkové
(především demolice garáží Slovan obnova Čelakovského sadů) i naopak záborem ploch
městské zeleně (Tab. 27). Přitom je nutno mít na paměti, že stávající zpevněné plochy v ulicích,
kterých se výstavba přímo nedotkne, zůstane beze změny.
Obecně jsou nejvíce negativně působící škodlivinou na kvalitu povrchových vod z provozu
na komunikacích chloridové ionty z posypových preparátů používaných při zimní údržbě
vozovek. V klimatické oblasti zájmového území lze předpokládat průměrnou spotřebu
posypového materiálu cca 0,8 kg/m2 vozovky za zimní období. Podíl chloridových iontů (Cl-)
v posypové směsi činí cca 60 %. Při skrápění vozovky rozmrazovacím roztokem je účinnost
podstatně vyšší a potřebné množství chloridů cca o 30 % nižší než při posypu. Množství
posypového materiálu pro zimní údržbu je dáno plochou vozovky. Situace se však
v podmínkách Prahy žádnou variantou podstatně nezmění.
Při údržbě tunelů budou oplachové vody sváděny do bezodtokové jímky a odváženy cisternou
k likvidaci do čistírny odpadních vod. Pokud charakter těchto vod nebude odpovídat
charakteru odpadních vod, je nutno tyto vody likvidovat specializovanou firmou k tomuto
účelu určenou.
Z hlediska kvantitativního a kvalitativního zatížení povrchových vod v recipientu je realizace
záměru kladným řešením, které přináší snížení vlivu na povrchové vody, především díky
demolici garáží Slovan. V celkové bilanci srážkových vod v celé zastavěné oblasti však
nepředstavuje významný vliv a z hlediska posuzování výhodnosti jednotlivých variant je
téměř bezpředmětné.
Přímé ovlivnění recipientu stavební činností se dá s jistotou vyloučit s výjimkou přesunu
stavebních hmot od zdrojů na staveniště. Určité nebezpečí hrozí při případném odtoku
znečištěných srážkových vod ze staveniště do stokové sítě HMP. Požadavek na dodržování
zásad ochrany životního prostředí a realizace ochranných opatření po dobu výstavby bude
součástí zadávacích podmínek pro zhotovitele stavebních prací.
Vlivy na podzemní vodu
Při výstavbě tunelů pod hladinou podzemní vody dojde ke změnám vodního režimu, který
nebude trvalého charakteru. Po dokončení výstavby se terénními úpravami povrchu upraví i
režim podzemních vod. Srážková voda bude podchycena a tím dojde ke stabilizaci vodních
poměrů.

Celkové vyhodnocení variant
Tab. 26 Hodnocení variant – vlivy na povrchové a podzemní vody
Var. Hodnocení
Žádný vliv
0
Zvětšení odvodňovaných zpevněných ploch v důsledku rozšíření Wilsonovy a Legerovy za muzeem,
1
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Var. Hodnocení
napojení Mezibranské. Žádné ovlivnění podzemní vody.
Zmenšení odvodňovaných ploch zahloubením pod Čelakovského sady. Podzemní vody dočasně
2
ovlivní pouze v lokalitě za muzeem.
V Čelakovského sadech zmenšení odvodňovaných ploch, celková bilance je však nepříznivá v součtu
3
všech dotčených zelených ploch. Podzemní vody dočasně ovlivní v celém úseku.
Menší zábory, ale i menší rekultivace než ve var. 3, v celkové bilanci stejná jako var. 3. Podzemní
4
vody dočasně ovlivní v celém úseku.
Pozn.: hodnocení aktivních variant 1-4 v Tab. 26 je uváděno bez nahrazení garáží Slovan zelení, které je
uvažováno ve všech variantách stejné.

Z hlediska ovlivnění povrchových vod je nejvhodnější varianta 2, ve které bude odvodňováno
nejméně zpevněných ploch.
Z hlediska ovlivnění podzemních vod je nejvhodnější varianta 1
Dílčí závěr kapitoly D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Záměr nebude mít žádný významný vliv na povrchové ani podzemní vody, z hlediska
celkových bilancí je nejvhodnější variant 2. Varianta 1 vůbec neovlivní podzemní vody.
Posuzované vlivy nejsou pro výběr varianty podstatné

D.I.5. Vlivy na půdu
Vlivy na půdu není relevantní v plně zastavěném prostředí zjišťovat. Vzhledem k neexistenci
záborového elaborátu v TS byly pro jednotlivé varianty orientačně vyhodnoceny pouze
definitivní změny v rozsahu stávající zeleně v Čelakovského sadech a Na Karlově - Tab. 27
(nejsou započítány případné úpravy cest, nevyvolané přímo záměrem). Dočasné zábory při
výstavbě (hloubené části tunelů) nebyly zjišťovány. Pro všechny varianty platí, že v místě
parkingu Slovan bude zřízena zeleň plochy cca 4 100 m2. V tunelových variantách dojde
k opětovnému povrchovému spojení obou částí Čelakovského sadů.
Tab. 27 Změna využití ploch
0

Plocha
Z
Čel. sady
Na Karlově
Celkem
Bilance
+ gar. Slovan
Bilance celk.

R
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Varianta – změna využití ploch m2
1
2
3
Z
R
Z
R
Z
R
1580
360
960 1240
420 1240
0
0
0
0 1860
0
1580
360
960 1240 2280 1240
+1220
-280
+1040
1580 4460
960 5340 2280 5340
-2880
-4380
-3060

4
Z
R
960
550
670
0
1630
550
+1080
1630 4650
-3020

Z – trvalý definitivní zábor zeleně (změna zeleně na zpevněné plochy)
R – rekultivace (změna zpevněných ploch na zeleň)
Bilance: + zvětšení zpevněných ploch, - zvětšení zeleně

Vlastní staveniště i plochy zařízení staveniště budou minimalizovány, aby zabíraly co
nejmenší prostor. Především v oblastech městské zeleně bude staveniště předem přesně
vytýčeno tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození stávající zeleně.
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Případné humózní vrstvy budou dočasně uloženy na meziskládku a posléze uloženy
v prostoru parku. Během stavby bude materiál ošetřován podle směrnic a požadavků
investora.
V případě, že zhotovitel zjistí při výkopech výskyt kontaminované půdy, zajistí její likvidaci
oprávněnou osobou.

Celkové vyhodnocení variant
Pouze ve variantě 2 dojde po rekultivaci k celkovému významnému zvětšení ploch zeleně
díky tomu, že prostor nad hloubeným tunelem bude rekultivován.
Dílčí závěr kapitoly D.I.5. Vlivy na půdu
Záměr nebude mít žádný vliv na ZPF a PUPFL, změní se využití ploch, převážně se sníží
plocha stávající zeleně.
Dojde ke zřízení plochy zeleně místo demolovaného parkingu Slovan.
Z hodnocení vlivů na Čelakovského sady vychází nejhůře varianta 1, která však stejně jako
varianta 2 neovlivňuje území Na Karlově. Celkově je nejméně vhodná varianta 3,
nejvhodnější pak varianta 2.
Posuzované vlivy jsou pro výběr varianty doplňující.

D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Při záměru budou hloubeny jámy max. hloubky cca 13 m, což nebude mít významný vliv na
horninové prostředí (až 4 m tvoří navážky). Hloubení a ražení tunelů horninové prostředí
neovlivní. Geologické a hydrogeologické poměry se stavebními pracemi vzhledem k okolním
stavbám nezmění. Přesto je nutno připustit určitá rizika v případě budování tunelů
Nedojde k žádnému ohrožení ložisek přírodních zdrojů.

Dílčí závěr kapitoly D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Záměr nebude mít žádný vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje.
Posuzované vlivy nejsou pro výběr varianty podstatné.

D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Stavba nezasahuje do území chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
Vlivy na ekosystémy, významné krajinné prvky
Navržená trasa se nedotýká prvků územního systému ekologické stability, ani významných
krajinných prvků v území.
Vlivy na EVL
Ovlivnění EVL lze vyloučit, což je doloženo přiloženým stanoviskem Odboru ochrany
prostředí MHMP čj. S-MHMP-0616972/2012/1/OZP/VI/ ze dne 15.5.2012.
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Vlivy na flóru a faunu
Ze všech hledisek biologických průzkumů lze všechny posuzované lokality považovat za
lokality s nízkou přírodovědeckou hodnotou. Všechny dílčí lokality jsou velmi silně a trvale
antropicky ovlivňovány. Vegetační kryt je umělý, parkového charakteru, s výsadbami stromů
a keřů, které jsou víceméně pravidelně udržovány v rámci péče o veřejnou zeleň. Podrost
výsadeb má ruderální charakter, neobsahuje žádné vzácnější rostlinné druhy.
V Čelakovského sadech jsou dřevinypotenciálním stanovištěm pro vývoj ohroženého roháče
obecného.
Na náměstí I.P. Pavlova a Fügnerově náměstí se nevyskytuje žádný přírodě blízký fenomén.
V parku na severním okraji Nuselského mostu je v parkových výsadbách přítomno několik
starších dřevin, žádné nejsou v takovém stavu, aby byly potenciálním stanovištěm pro vývoj
chráněných xylofágních druhů brouků.
Ze všech těchto důvodů shora uvedených je možno stavební záměr zklidnění Severojižní
magistrály označit za přijatelný z pohledu ochrany přírodě blízkých biotopů a populací
ohrožených druhů organizmů. Realizaci stavby je možno chápat jako přínos ke zklidnění
těchto partií metropole a jako potenciální možnost zlepšení stanovištních podmínek pro
některé citlivější druhy rostlin i živočichů.
Vlivy na flóru
Převážná většina nových komunikací je umístěna do trasy stávajících silnic. Trasa nových
komunikací zasahuje do stávající zeleně zejména v prostoru Čelakovského sadů, dále
v prostoru plánované rampy okružní křižovatky před budovou Wilsonova nádražím do
Vrchlického sadů a tunelové varianty i do zeleně Na Karlově u Nuselského mostu.
Navrhovaná úprava náměstí I.P. Pavlova předpokládá i zde kácení stromů. V jednotlivých
variantách dojde k vykácení některých dřevin v prostoru stavby případně k rozšíření ploch
parku i do prostoru stávajících ulic a stávajících zpevněných ploch - garáže Slovan, plocha
nad tunely, zúžení stávajících ulic- zejména Mezibranská a pod – přehled ukazuje Tab. 27.
V rámci těchto úprav je nutné provést i revitalizaci a obnovu stávajících parků včetně
odstranění některých přestárlých dřevin a jejich postupnou náhradu za nové. Orientační
přehled stromů určených k odstranění v jednotlivých variantách je zpracován v příloze 7.
Podrobně bude problematika zpracována, včetně následných vegetačních úprav po výběru
varianty v rámci DÚR, kdy bude znám definitivní návrh řešení.
Tab. 28 Porovnání kácených dřevin v jednotlivých variantách
Lokalita
Národní muzeum
Čelakovského
sady
nám. I.P.Pavlova

Na Karlově

celkem

var. 1
var. 2
var. 3
var. 4
stromy keře stromy keře stromy keře stromy keře
ks
m2
ks
m2
ks
m2
ks
m2
Vrchlického sady
35
375
35
375
10
23
10
12
k.ú. Nové Město
31
850
34
1050
39
1240
51
1350
k.ú. Vinohrady
4
20
10
50
10
50
10
20
celkem
35
870
44
1100
49
1290
61
1370
4
0
4
0
4
0
4
0
Lublaňská
0
0
0
0
13
0
0
0
Legerova
0
0
0
0
0
0
0
0
Sokolská
3
0
3
0
12
0
12
0
karlovské předmostí
0
69
0
69
20
435
11
355
nad ul. Bělehradskou
0
0
0
0
11
300
0
0
77
1314
86
1544
119
2048
98
1737
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Vyšší počet kácených dřevin v tunelových variantách vyplývá z nutnosti vykácení v místech
hloubených tunelů, kde však po dokončení bude možno zasadit novou vegetaci. Kácení na
náměstí I.P. Pavlova vyžaduje rozšíření servisní komunikace a zřizování parkovacích míst,
nutnost tohoto návrhu bude v definitivním řešení prověřena a projednána. Při porovnání se
závěry kapitoly D.I.5 je zřejmé, že vliv na stávající dřeviny (odstranění) bude v tunelových
variantách částečně kompenzován novou výsadbou v místě hloubených tunelů (nejvýrazněji
se to projevuje u varianty 2).
Odstranění dřevin
Káceny budou pouze dřeviny, které se nacházejí přímo v trase stavby.
Křoviny a dřeviny budou káceny v období vegetačního klidu, případně podle podmínek
stavebního povolení. Během kácení je nutno se snažit v maximální míře o zachování a
nepoškození stávajících sousedních porostů. Ořezání překážejících větví některých dřevin lze
provést jedině za spolupráce způsobilé odborné firmy, protože zásahy musí být provedeny
tak, aby nedošlo k poškození dřeviny nebo k narušení jejího habitu.
Pokud by některé dřeviny byly při výstavbě jakkoli ohroženy, je nutno je ochránit dle ČSN 83
9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch
při stavebních pracích, odst. 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením: „K ochraně
před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození
koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru
stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se
považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5m,
u sloupovitých forem o 5m. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou
zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.
Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním
z fošen, vysokým nejméně 2m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu.
Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením
stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž
vypolštářovat.“
O povolení kácení požádá oznamovatel v souladu s ustanoveními § 8 zákona č. 114/1992 Sb.
ve znění zákona č. 460/2004 Sb. a § 8 vyhlášky č. 385/1992 Sb. Žádost o povolení ke kácení
dřevin rostoucích mimo les musí podávat vlastník pozemku, na kterém tyto dřeviny rostou,
povolení vydá OŽP Praha 1 resp. Praha 2. V povolení budou stanoveny podmínky, za kterých
je možné kácení provést.
Kompenzace ekologické újmy bude řešena v procesu stavebního povolení společně s
eventuelním kácením dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, včetně následné péče.
Výsadba stromů a keřů
Pro území Čelakovského sadů, případně pro další dotčené plochy, zpracovat studii obnovy
parku dle hledisek památkové péče.
Pro případnou náhradní výsadbu určí MČ vhodné pozemky.
Pro výsadby se použijí dřeviny v množství a kvalitě, kterou předepíše schválený projekt.
Předpokládají se výpěstky I. třídy jakosti, balové vyrostlé stromy, keře budou kontejnerované.
Podmínkou zdárného růstu vegetace je ošetřování a pravidelná údržba
- pravidelná zálivka (v záruční lhůtě zajistit 12 zálivek objemu 100 l na jeden strom/rok).
- pokud je nutno hnojit tak podle DIN 18919
- vysbírat kameny o průměru větším než 5 cm a odpadky
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odstraňování suchých a poškozených větví
výměna uhynulých rostlin a případně vypletí
kontrola funkční účinnosti ukotvení, případně znovuzatlučení kůlů a obnova úvazků
sledování výskytu chorob, škůdců a poškození zvířaty /psy/, provedení opatření a to i
preventivní
odpad (sklo, plasty, papíry) je nutno odstraňovat
pravidelné přihnojení ploch hnojivem NPK (popř. jiné hnojivo odpovídající DIN 18915)
v množství odpovídajícím ČSN DIN 18 919
mulčování dle DIN 18 916
provádět pravidelné žnutí

Vlivy na faunu
V Čelakovského sadech lze vyčlenit část, která je zřejmě nejstarší a obsahuje několik letitých
exemplářů dřevin. Tyto dřeviny jsou potenciálním stanovištěm pro vývoj ohroženého roháče
obecného (Lucanus cervus). Pravděpodobně s vyloučením zásahů do plochy při západním
rohu budovy Národního muzea lze negativní vlivy výrazně omezit. Jmenovanou plochu je
vhodné zachovat bez výraznějších změn, stejně jako většinu starších jedinců stromů na ní.
Samotné stromy na ploše je vhodné ošetřit, sanace dutin je však nevhodná (dutiny je nutné
pouze zastřešit). V případě nové sadovnické úpravy (zachovat režim „krajinářského parku“, a
výrazný, min. nadpoloviční podíl lip, popř. dubů jakožto domácích dřevin) lze doporučit
používání neimpregnovaných dubových špalíků a špalků zapuštěných do země jako
obrubníků a jiných prvků (v zemi zapuštěné části špalků je však nutné ponechat až do úplného
rozpadu). Za splnění obou těchto podmínek je možné uvažovat možné úpravy za pozitivní,
dokonce zlepšující pro broučí faunu (mj. i roháče, schopného pravděpodobně takový biotop
osídlit) Čelakovského sadů, jakožto městského parku i v nové podobě.
Výskyt je nutno ověřit doplňujícím průzkumem v rámci DÚR. V případě ověřeného výskytu
tohoto druhu požádat příslušný úřad o výjimku podle zákon č. 114/1992 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Z ptáků osidlujících posuzované lokality, jde výhradně o běžné druhy schopné hnízdit i na
silně antropicky zatížených biotopech. Počty jedinců jsou však nízké. Příčinu je nutno hledat
v izolovanosti lokalit a silném civilizačním tlaku – hluk, prašnost, emise z automobilové
dopravy, vysoká návštěvnost, přítomnost psů.

Celkové vyhodnocení variant
Žádná z variant nezasahuje do území chráněných zákonem č. 114/1992 Sb.
Nejpodstatnější je nutnost odstranění dřevin – největší rozsah představuje varianta 3, nejmenší
varianta 1. U variant tunelových bude část dřevin nahrazena novou výsadbou v místech
hloubených tunelů (Čelakovského sady, Lublaňská ulice, karlovské předmostí, nad ul.
Bělehradskou. Z hlediska odstranění stávajících porostů je nejvhodnější varianta 1, se
započtením nových výsadeb lze uvažovat o variantě 2.
Dílčí závěr kapitoly D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Záměr bude mít významný vliv na stávající zeleň, nejvhodnější je z celkového hlediska
varianta 1.
Vliv na stávající dřeviny (odstranění) bude v tunelových variantách částečně kompenzován
novou výsadbou v místě hloubených tunelů (nejvýrazněji se to projevuje u varianty 2).
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D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr je navrhován ve zcela urbanizovaném území, ve kterém posuzování vlivů na krajinný
ráz pozbývá smyslu, což vyplývá i z ustanovení § 12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.
v platném znění.
Lze tedy pouze hodnotit vliv záměru na zasažené území a změnu, kterou tento záměr způsobí.
Z tohoto pohledu je vliv záměru kolem Národního muzea největší, neboť:
− obnoví historickou sounáležitost Národního muzea s Václavským náměstím,
− zklidní horní část Václavského náměstí a umožní jeho využívání včetně ramp Národního
muzea
− umožní revitalizaci Čelakovského sadů a v tunelových variantách spojení jejich částí,
rozdělených magistrálou včetně zvětšení ploch zeleně
− znovu spojí Vinohrady s centrem města
− otevře severní pohled na historickou budovu Státní opery

Navržená úprava před Národním Muzeem

Otevřený pohled na Státní operu od severu

Vjezd do tunelů za Národním muzeem

V úseku od Čelakovského sadů po ulici Boženy Němcové nedojde k žádné změně, uliční
fronty se v důsledku záměru nezmění.
V místě vyústění tunelů u Nuselského mostu nedojde k zásadním změnám krajiny.
Záměr zasahuje do Pražské památkové rezervace a jejího ochranného pásma.
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Celkové vyhodnocení variant
Při hodnocení variantních řešení z hlediska vlivů na krajinu lze uvažovat pouze vlivy na
změnu využívání území.
V Čelakovského sadech bude mít největší negativní vliv varianta 1, která nahradí největší
plochu zeleně zpevněním.
Před Nuselským mostem Na Karlově bude mít největší vliv varianta 3 se dvěma vyústěními
tunelů, menší pak varianta 4 (nevýhodu varianty 3 lze eliminovat patrovým uspořádáním).
Varianty 1 a 2 do této lokality vůbec nezasahují.
Dílčí závěr kapitoly D.I.8. Vlivy na krajinu
Záměr bude mít minimální vliv na krajinu
Posuzované vlivy jsou pro výběr varianty doplňující.

D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Severní fasáda Státní Opery
Navrhovaný záměr je podmíněn demolicí garáží Slovan, jinak jím nebudou dotčeny žádné
další budovy. Budou však demolovány některé technické stavby (zdi Hlavního nádraží,
podchody apod.).
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Bude uvolněn od dopravy vstup před Národním muzeem a Státní operou, což významně
přispěje k pohodě využívání těchto institucí. Nově budovaná spojovací chodba mezi
historickou budovou a budovou bývalého FS je budována jako součást probíhajícího záměru
rekonstrukce historické budovy NM a proběhne v předstihu.
Výstavba bude probíhat v těsné blízkosti budov, z nichž některé jsou kulturními památkami.
Návrh provádění zajistí, že nedojde k jejich poškození během výstavby ani provozu. Bude
provedena pasportizace potenciálně dotčených budov před zahájením výstavby, odsouhlasena
s majiteli domů a stav domů bude zkontrolován po dokončení výstavby.
Po dobu výstavby bude na příslušné komunikaci nebo její části omezen či vyloučen provoz.
Realizace stavby bude probíhat v ochranných pásmech stávajících inženýrských sítí. Ochrana
těchto vedení je dána příslušnými normami, které se vztahují zejména na ochranu těchto
vedení při výkopových pracích, při vzájemném křížení a souběhu podél nich. Vzájemná
poloha inženýrských sítí a jejich křížení se řídí ČSN 73 60 05.
Před vlastní realizací je dodavatel povinen požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o
vytyčení jejich poduličních vedení v prostoru staveniště. V blízkosti inženýrských sítí a jejich
povrchových znaků je nutno provádět výkopové práce ručně. Bude-li ve výkopu zastiženo
kabelové vedení, bude nutno v jeho okolí provádět výkop ručně a vedení zabezpečit proti
poškození (vyvěsit). Znaky inženýrských sítí budou vyrovnány s povrchem komunikací.
Vlivy na archeologické památky
V případě výkopových prací v území s předpokládaným resp. doloženým výskytem
archeologických nálezů (fortifikační systém) je ve smyslu platných předpisů povinností
investora záměr oznámit příslušnému pracovišti, určeném Národním památkovým ústavem a
umožnit jemu nebo organizaci oprávněné k archeologickým výzkumům provést na dotčeném
území záchranný archeologický výzkum. Dále je podle zákona povinen oznámit i náhodné
porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek, hrobů), stejně tak jako nálezy
movitých artefaktů (keramiky, kostí, zbraní, mincí apod.), k tomuto účelu zajistí stavebník u
výše zmíněné organizace archeologický dohled.

Celkové vyhodnocení variant
Všechny varianty plní hlavní úkol (spojení Václavského náměstí a Národního Muzea) a
odkrývají severní fasádu Státní Opery.
Mezi variantami nelze nalézt významné rozdíly, ve všech variantách bude proveden
záchranný výzkum, v případě variant 3 a 4 rozsáhlejší.
Dílčí závěr kapitoly D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Záměr nebude mít žádný vliv na hmotný majetek a kulturní památky
Posuzované vlivy nejsou pro výběr varianty podstatné.
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D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z
hlediska jejich velikosti a významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
D.II.1. Charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti
Všechny vlivy stavby a provozu Zklidnění SJM jsou popsány v kapitole D.I.
Charakteristika trvalých negativních předpokládaných vlivů záměru je vyhodnocena 5-ti
člennou stupnicí (Tab. 29) pro hodnocení staveb a činností (Anděl). Jedná se o upravenou
stupnici, převzatou z metodik multikriteriálních hodnocení, která představuje obecný „užitek“
daného stavu nebo činnosti (proto vyšší hodnota představuje lepší stav nebo řešení). Je zde
hodnocen celkový dopad záměru a jeho přijatelnost bez ohledu na uvažované varianty, které
jsou vzájemně vyhodnoceny v kap. E s použitím stejné stupnice.
Tab. 29 Pětičlenná stupnice hodnocení staveb a činností
č.

Výskyt
škodlivin

Impakt
(Plošný vliv)

Přijaté
riziko

Vztah ke
stávajícímu
stavu

Důležitost
(váha
ukazatele)

Užitečnost

Obecná
přijatelnost
řešení

1

vysoké
překročení
(>200%)
překročení
limitu
(120-200%)
na hranici
limitu
(80-120%)
pod limitem
(40-80%)
hluboko pod
limitem
<50% limitu

likvidace objektu,
zásadní ohrožení
funkce
silné narušení,
funkce je vážně
ohrožena
průměrný, může
vést k ohrožení
funkce
částečný,
neohrožuje funkci
bez reálného vlivu
(nulový vliv –
impakt neexistuje)

extrémní

významné
zhoršení

nulová

minimální
velmi nízká

jednoznačně
nepřijatelné

nadprůměrné

zhoršení

malá

malá

průměrné

neutrální

průměrná

podprůměrné

zlepšení

velká

nulové

významné
zlepšení

rozhodující

2
3
4
5

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

D.II.1.1 Rozsah vlivů na krajinu, ZCHÚ, ÚSES, VKP, Natura 2000
Tab. 30 Přehled kategorie ochrany přírody a vliv trasy na jednotlivé složky

Národní park
Chráněná krajinná oblast
Národní přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Národní přírodní památka
Přírodní památka
Přírodní park

-

Přijatelnost
zásahu
5
5
5
5
5
5
5

Ze zákona
lesy
(č.114/1992 Sb. zeleň rostoucí mimo
v platném znění) les (městská)
rašeliniště
vodní toky
rybníky
jezera

+

5
3

-

5
5
5
5

Kategorie Podkategorie
Zvláště
chráněná
území

Krajinný
ráz
Významné
krajinné
prvky
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+

Přijatelnost
zásahu
5
5

+
+
+
+
+

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3

Povrchové vody průtoky a odtokový
režim
Povrchové vody jakost
Podzemní vody –
celková míra
ovlivnění
Podzemní vody –
vodní zdroje
ZPF
PUPFL
Plochy zeleně
Eroze
Kontaminace
Nerostné zdroje

+

5

+

4

+

5

+

5

+
-

5
5
4
5
5
5

Sesuvná území
Zásah do podloží

+
+

5
4

Kategorie Podkategorie

Územní
systém
ekologické
stability

Registrované
přírody
Nadregionální
Regionální
Lokální

Natura
2000
Zvláště
chráněné
druhy

EVL
PO
Rostliny

Živočichové

Složky

Voda

Půda

Geologie

Výskyt
údolní nivy
orgánem
ochrany
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor
biocentrum
biokoridor

kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené
kriticky ohrožené
silně ohrožené
ohrožené

Opatření

Podrobnější průzkum, výjimka,
zachovat podmínky
Městská kanalizace

Speciální režim likvidace
oplachových vod v tunelech
Na základě podrobného HG určit
míru ovlivnění, monitoring.

tunely

Z přehledu je zřejmé, že z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nemá záměr žádný významný
negativní vliv.

D.II.1.2 Rozsah vlivů na populaci
Návrh záměru splňuje svůj účel, především sníží dopravní zatížení SJM a v rámci pražské
dopravy bude sloužit především jako doplňující komunkace.
Tab. 31 Rozsah negativních vlivů provozu záměru vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Vlivy
na Zdraví
obyvatelstvo
Hluk

Výskyt
+
+

Přijatelnost
Popis resp. opatření
zásahu
Snaha o snížení počtu obyvatel zasažených
3
negativními vlivy dopravy.
Přes snížení dopravy zůstane hlukové zatížení
2
velké
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Podkategorie

Výskyt

Ovzduší
Vibrace

+
+

Světelné znečištění
Sociální a
ekonomické dopady
Vliv na budovy
Vliv na
architektonické
památky
Vliv na archeologické
lokality
Vliv na kulturní
hodnoty
Vliv na dopravu
včetně nehodovosti
Vliv na estetické
kvality území
Vliv na krajinný ráz

+

Vliv na rozvoj
infrastruktury
Vliv na rozvoj města
Vliv na rekreační
kvality území

Přijatelnost
Popis resp. opatření
zásahu
Snížení emisí i imisí v důsledku snížení dopravy.
3
Mírně negativní vliv během výstavby, téměř
4
zanedbatelné.
5
Další vylidňování centra města, setrvávající stav.
4

-

5
5

-

5

-

5

+

4

-

5

+

4

+

4

+
+

4
5

Umožnění tramvajového propojení, cyklostezky,
přechody

Obnovení spojení Václavského náměstí a
Národního Muzea
Umožnění tramvajového propojení, v rámci
přeložek sítí jejich obnova
Snížení zatížení středu města
Lepší propojení Nového Města a Vinohrad

Celkově lze konstatovat, že trvalé negativní vlivy představuje především zůstávající zátěž
obytných oblastí hlukem a emisemi z provozu automobilů a z toho vyplývající zdravotní
rizika.
Tab. 32 Rozsah negativních vlivů výstavby záměru vzhledem k populaci
Kategorie

Podkategorie

Vlivy
na Zdraví
obyvatelstvo
Hluk
Ovzduší
Vibrace

Vlivy
na
antropogenní
systémy

Vliv
na
strukturu
a
funkční využití
území

Světelné znečištění
Sociální a
ekonomické dopady
Vliv na budovy
Vliv na
architektonické
památky
Vliv na archeologické
lokality
Vliv na kulturní
hodnoty
Vliv na dopravu
včetně nehodovosti
Vliv na estetické
kvality území
Vliv na krajinný ráz
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+
+
+
+

Přijatelnost
zásahu
4
4
4
4

+

5
4

-

5
5

-

5

+

5

+

3

-

5

-

5

Výskyt

Popis resp. opatření
Dodržovat stanovené podmínky výstavby
Minimalizovat hlučnost strojů.
Dodržovat stanovené podmínky výstavby
Provádět důsledně geotechnický monitoring
v případě ražených tunelů.
Zaměstnanost

V době výstavby značná dopravní omezení
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Výskyt
+
+
-

Přijatelnost
Popis resp. opatření
zásahu
5
4
5

Významná městská stavba

Vliv na městské části se projeví především změnou definitivního dopravního režimu v území
přímo dotčených městských částí Praha 1 a Praha 2, ale i zprostředkovaně v městských
částech Praha 3, 4 a 7.
Tab. 33 Vliv záměru na jednotlivé městské části
Městská část Vliv záměru
Praha 1

Praha 2

Praha 3
Praha 4

Praha 7

oddělení průjezdné automobilové dopravy od okolí se všemi pozitivními důsledky,
propojení Vinohrad s Václavským náměstím,
umožnění realizace navazujících záměrů (revitalizace tramvajových tratí, revitalizace prostoru
Václavského náměstí, revitalizaci komunikační sítě v okolí centra města,
trvalý zábor půdy bude eliminován územím, které bude revitalizováno,
negativní vliv vykácení dřevin v Čelakovského a Vrchlického sadech bude kompenzován novou
výsadbou a spojením obou částí Čelakovského sadů
snížení počtu parkovacích stání v centru města v důsledku demolice garáží Slovan
provádění prací (především hloubení tunelů) bude zatěžovat nejbližší obyvatele a chodce
• znečištěním ovzduší,
• hlukem,
• důsledky zvýšení provozu v ulicích, kam bude dočasně obousměrně soustředěna doprava,
• omezením pro pohyb chodců v okolí staveniště
dopravní komplikace při výstavbě
• dopravní opatření,
• doprava materiálů
při nedodržení základních opatření výstavby hrozí znečištění půdy, případně vody (odtok do
kanalizace) provozem stavebních strojů
snížení průjezdné automobilové dopravy od okolí se všemi pozitivními důsledky,
zvýšení průchodnosti území (přechody)
propojení Vinohrad s Václavským náměstím,
negativní vliv vykácení dřevin v lokalitě Na Karlově bude částečně kompenzováno novou výsadbou
provádění prací (především hloubení tunelů) bude zatěžovat nejbližší obyvatele a chodce
• znečištěním ovzduší,
• hlukem,
• důsledky zvýšení provozu v ulicích, kam bude dočasně obousměrně soustředěna doprava,
• omezením pro pohyb chodců v okolí staveniště
dopravní komplikace při výstavbě
• dopravní opatření,
• doprava materiálů
při nedodržení základních opatření výstavby hrozí znečištění půdy, případně vody (odtok do
kanalizace) provozem stavebních strojů
V Seifertově ulici nebude doprava významně ovlivněna, doprava v Husitské ulici poklesne po
zprovoznění tunelu Blanka (o cca 2000 vozidel denně) a k dalšímu poklesu dojde v případě
realizace variant 1 a 2.
V ulici 5. května doprava po uvedení tunelu Blanka klesne minimálně, významně (až o 20 000
vozidel denně) poklesne v případě variant 1 a 2, naopak v případě variant 3 a 4 se dprava opět
přiblíží původní intenzitě.
dopravní komplikace při výstavbě, především doprava materiálů
Po zprovoznění tunelu Blanka klesne provoz ze současných 85 200 na 81 700 voz/den (Hlávkův
most) resp. 54 700 na 35 400 voz/den (Argentinská), tyto hodnoty se dále vlivem předkládaného
záměru již příliš nezmění.
dopravní komplikace při výstavbě, především doprava materiálů
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Všechny negativní vlivy výstavby je nutné snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními,
uvedenými v kap. D.IV. Případná upřesnění opatření budou provedena v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

D.II.2 Charakteristika možnosti přeshraničních vlivů
Rozsah a umístění stavby vylučuje jakékoliv vlivy přesahující státní hranice ČR.
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D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a
nestandardních stavech
Při provozu
Navrhované řešení v jakékoliv variantě podstatně sníží pravděpodobnost střetů automobilů
s chodci před Národním muzeem v místě současných úrovňových přechodů. Celkové snížení
dopravy a její zpomalení sníží pravděpodobnost havárií, způsobených rychlou jízdou. Zřízení
přechodů v Sokolské a Legerově ulici může zvýšit nervozitu řidičů s důsledkem agresivního
chování vůči chodcům. Pokud však dojde k vyloučení tranzitu, je toto nebezpečí minimální.
Při provozu silnice je reálné nebezpečí vzniku havárií střetem vozidel, případně vyjetím
vozidel z vozovky obzvláště v zimním období. Největší nebezpečí ohrožení okolí nastane
v případě havárie vozidla převážejícího ropné, chemické či jiné podobně nebezpečné látky.
Hrozí tak únik nebezpečných látek do kanalizace. Při přepravě nebezpečných látek je nutno
dodržovat restrukturalizovanou Evropskou dohodu o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR), platnou od 1.7.2001. Takováto vozidla však mohou na magistrálu
pouze s platnou výjimkou.
Podle studie bezpečnosti v tunelech (Stavební listy 3/2005) je statisticky ověřená skutečnost,
že tunelové stavby jsou bezpečnější než otevřené komunikace. Je to způsobeno tím, že
rychlost v tunelech je většinou omezená, nevyskytují se zde chodci, nebezpečné klimatické
podmínky jako je sníh, náledí, silný déšť, mlha, vítr nebo oslňující sluneční svit a konečně i
řidiči se většinou chovají opatrněji. Studie bezpečnosti provozu dala uspokojivé odpovědi na
otázky týkající se provozu v tunelech a napomohla ke zvýšení bezpečnostního standardu
tunelů v Praze, které budou respektovány i v případě předkládaného záměru a představují
světový nadstandard.
Ve variantě krátkého tunelu, kdy veškerá doprava směrem od Holešovic z tunelu vyústí na
světelně řízenou křižovatku s Žitnou ulicí, může docházet k zaplnění tunelu stojícími vozidly
a zvyšování úrovně exhalací v tunelu. V menší míře by tato situace mohla nastat i u dlouhého
tunelu. Jako prevence je v kap. D.IV navržena možnost regulace dopravy před vjezdem do
tunelu. Riziko by bylo nejúčinněji řešeno regulací dopravy (např. mýto).
Při výstavbě
Při výstavbě hrozí havárie především v případě nekázně provozovatelů strojů a dalších
technických zařízení (špatná údržba, nedostatečná kontrola stavu strojů), kdy může dojít
k úniku pohonných či mazacích hmot, které znečistí okolí.
Jakákoliv havárie či poškození okolních budov bude eliminována podrobným průzkumem
okolí a hlavně stavu budov, podrobným návrhem postupu výstavby, jehož součástí bude
zabezpečení budov.
Dočasným převedením obou směrů dopravy do jedné komunikace (Wilsonova, Mezibranská)
i dalšími dopravními opatřeními může dojít ke zvýšení možnosti střetů vozidel. Proto je nutno
vždy navrhnout a realizovat jasné a zřetelné dopravní značení a případně posílit kontrolu
dodržování silničního provozu.
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D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a DZS)
Zajistit potřebné výjimky a rozhodnutí uvedené v kap. B.I.9.
Prověřit možnost mimoúrovňového překonání Sokolské ulice na I.P.Pavlova pro pěší.
Ověřit možnost regulace dopravy před vjezdem do tunelů, které ústí na křižovatku se
Žitnou ulicí.
V dalších stupních PD věnovat pozornost synergickým účinkům vibrací ze stavby i
provozu záměru, souběžně mělce vedeného tunelu metra "C" a železničních tunelů trati
CD z Ž. st. Praha - Wilsonovo nádraží dož. st. Praha - Vršovice, a to na okolní zástavbu,
ale i technickou infrastrukturu a počítat v rozpočtu stavby s náklady na odstranění
případných způsobených škod, včetně poruch na komunikacích, budovách, vedeních
technické infrastruktury.
Zabývat se možností omezit vlivy na obyvatelstvo návrhem obrusných vrstev ze speciální
směsi asfaltového betonu se zvýšenou schopností tlumit hluk.
Pokud bude vybrána tunelová varianta, prověřit možnost odvětrání tunelů tak, aby byly
ještě více sníženy vlivy znečištění ovzduší a pro toto řešení zpracovat rozptylovou studii.
Zpracovat podrobnou hlukovou studii podle definitivního návrhu řešení.
Před bouracími pracemi (např. demolice garáží Slovan) provést posouzení, zda objekt
neobsahuje materiály s obsahem azbestu a v případě, že ano, přijmout příslušná
hygienická opatření a se vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
Konzultovat při konečném návrhu s radou pro cyklistickou dopravu HMP vedení a
uspořádání tras pro cyklisty.
Zpracovat podrobný dendrologický průzkum včetně soupisu odstraňovaných dřevin.
Při definitivním návrhu vegetačních úprav budou respektovány požadavky OŽP Praha 1 a
Praha 2, OOP MHMP a NPÚ.
Provést biologický ověřovací průzkum možného výskytu roháče obecného v dotčených
částech sadů pro případné požádání o výjimku podle zákona č. 114/1992 Sb.
Zpracovat plán vegetačních úprav a odsouhlasit jej s OŽP městských částí.
Pro území Čelakovského sadů bude nutné zpracovat studii obnovy parku dle hledisek
památkové péče.
Předložit projektovou dokumentaci MHMP - OKP k posouzení ve správním řízení. Toto
správní řízení bude následně ukončeno vydáním závazného stanoviska dle § 67 zákona č.
500/2004 Sb (správní řád).
Navrhnout plán havarijních opatření pro výstavbu včetně případů havarijního úniku.
Navrhnout pro období stavby systém nakládání s odpady, zaměřený na jejich třídění,
samostatné shromažďování a následné využití či odstranění.
Zásady likvidace odpadů
Základním legislativním dokumentem je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů
a příslušné vyhlášky.
Odpady z kategorie „ostatní odpady“
Tyto odpady lze buď znovu využít, recyklovat nebo uložit na řízenou skládku. Odstraněný živičný
materiál bude recyklován. Sloupy veřejného osvětlení včetně svítidel a stožáry vysokého napětí budou
předány správci k dalšímu využití. Odpad z chemických WC může být kompostován.
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Odpady z kategorie „nebezpečné odpady“
Všechny nebezpečné odpady je třeba v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech
nakládání s odpady skladovat v uzavřených nepropustných označených nádobách a likvidovat osobou
oprávněnou k nakládání s nebezpečnými odpady. Ropné látky mohou být likvidovány biodegradací,
znečištěné čisticí tkaniny apod. mohou být spáleny. Kabely lze nabídnout k dalšímu zpracování
autorizované organizaci. Vrstva s dehtovým pojivem se v konstrukci rozebíraných vozovek
pravděpodobně nevyskytuje, tuto skutečnost je třeba před zahájením stavby ověřit zkouškou
vyluhovatelnosti.
Zatřídění podle Katalogu odpadů – vyhl. MŽP ČR č. 381/2001 Sb. – bude součástí Projektu nakládání
s odpady v dalším stupni PD, ve kterém budou rovněž uvedeny výměry hlavních druhů odpadů jak pro
stavbu, tak pro provoz zařízení.

♦ Vhodným výběrem a stanovením podmínek při výběrovém řízení a při uzavírání
smluvního vztahu lze eliminovat řadu skutečností, které by mohly negativně ovlivnit
životní prostředí a obyvatelstvo (systém řízení prací, stav stavební techniky, podmínky pro
zařízení staveniště apod.). Negativní vlivy předpokládané při provádění stavebních prací,
tj. vlivy dočasného charakteru lze eliminovat či minimalizovat opatřeními, která budou
upřesněna v dalších stupních projektových dokumentací či organizačními opatřeními,
která bude povinen zajistit dodavatel prací. Tyto požadavky a případné garance budou
zakotveny do následné realizační smlouvy.
Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
♦ Pro přístupy nákladních automobilů na staveniště bude využívána výlučně magistrála.
♦ Zpracovat hlukovou studii pro období výstavby podle podmínek zhotovitele stavby.
♦ Provádět stavební práce v sousedství obytné zástavby pouze podle podmínek hygienické
stanice. Realizovat preventivní opatření na minimalizaci hluku při výstavbě s cílem zajistit
dodržení limitních hodnot hluku dle NV 272/2011 Sb. Hlavní zásady jsou uvedeny v kap.
D.1.1
♦ Zpracovat pro vybranou variantu posouzení účinků vibrací na okolní zástavbu a zařízení
během výstavby, a zajistit finanční rezervu pro likvidaci případných škod. V průběhu
výstavby tunelů provádět geotechnický monitoring.
♦ Během výstavby budou dodržována bezpečnostní opatření, především ochrana chodců při
nezbytných přechodech staveniště. Všichni zaměstnanci zhotovitele i podzhotovitelů
budou prokazatelně seznámeni s podmínkami staveniště a možným ohrožením chodců při
provádění stavebních prací.
♦ Dodržovat technologickou kázeň a podmínky stavebního povolení.
♦ Provést opatření ke snížení prašnosti při výstavbě včetně opatření, které zajistí, že okolní
vozovky nebudou znečišťovány auty vyjíždějícími ze stavby, případně zajistit jejich
okamžité čištění.
♦ Minimalizovat zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů
prašnosti na staveništi.
♦ Postupovat v souladu s Vyhl. 26/1999 Sb. HMP o obecných technických požadavcích na
výstavbu, která mimo jiné stanovuje podmínky srážkových, odpadních a technologických
vod ze staveniště.
♦ Používat chemická WC.
♦ Vypracovat pro stavbu Havarijní plán pro případ havarijního úniku látek škodlivých
vodám.
♦ Minimalizovat přítomnost stavební techniky na staveništi a zabezpečit ji případně
lokálním zpevněným podložím (panely). Nutné doplňování pohonných hmot do málo
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pohyblivých stavebních zdrojů realizovat za preventivních opatření (ochranné vany,
sorbenty apod.).
Zajistit přítomnost havarijní soupravy a doplňování potřebného sorbentu na zařízení
staveniště. Při úniku ropných látek zajistit provedení zavedených havarijních opatření
Dbát na technický stav automobilů a stavebních strojů. Po dobu údržby, přestávek a
odstávek vypínat motory nákladních aut a stavebních mechanizmů.
Upřesnit v RDS jednotlivé druhy odpadů z výstavby, jejich množství a předpokládaný
způsob využití, respektive zneškodnění.
Vytvořit ze strany zhotovitele stavby v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a
shromažďování jednotlivých druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti
odpadového hospodářství. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich
zneškodnění nebo využití vést odpovídající evidenci.
Nakládat s odpady v souladu s legislativou, mj. třídit stavební odpad a zajistit jeho
likvidaci osobami či firmami oprávněnými k nakládání s odpady podle výše uvedených
zásad včetně případné kontaminované zeminy.
Odvážet v co nejkratším termínu vzniklé nebezpečné odpady (použitý sorbent apod.) ze
staveniště.
Předložit evidenci a způsob nakládání s odpady v rámci kolaudačního řízení.
Kácení mimolesní zeleně v povoleném rozsahu bude ohlášeno předem na OÚ MČ Praha 1
resp. Praha 2 a bude realizováno podle podmínek povolení (běžně v období vegetačního
klidu, říjen-březen).
Pokud budou některé dřeviny ohroženy stavebními pracemi, bude je třeba ochránit dle
platné státní normy ČSN 839061 (viz kap. D.1.7)
Provést výsadbu keřů a dřevin podle projektu a zajistit jejich ochranu do dokončení
stavby.
Při provádění zemních prací oznámit záměr příslušnému pracovišti, určeném Národním
památkovým ústavem a řídit se jeho pokyny (viz kap. D.1.9).
Opatření pro fázi provozu záměru
Před započetím stavby a po jejím uvedení do provozu doporučujeme provést akustický
monitoring, který ověří předpoklady hlukové studie, zejména u nejbližších objektů, které
budou uvedeny v hlukové studii DÚR.
Po dokončení stavby je doporoučeno provádět tříleté sledování vývoje nově vysázených
vegetačních úprav a jejich případné doplňování.
Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným Kanalizačním řádem
pro jednotnou kanalizaci v povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha. Zavádění
drenážních vod a průsakových vod ze stavebních jam do kanalizace se nepředpokládá.
Čištění tunelů je třeba zajistit tak, aby nebyla voda z jejich mytí zaváděna do kanalizace
přímo, ale dle znečištění bude nezbytné zajišťovat náležité čištění těchto vod (odvozem k
likvidaci na zařízení, které je k tomu účelu).
Aby byla minimalizována možnost úniků ropných látek, bude věnována pozornost
technickému stavu stavebním mechanizmů a vypracován a schválen vodoprávním úřadem
OOP MHMP plán pro případ úniku závadných látek po dobu výstavby.
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D.V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích
předpokladů při hodnocení vlivů
Dopravní prognóza
TSK – rok 2017
Intenzitou automobilové dopravy se rozumí počet vozidel, projíždějících určitým profilem
komunikace za jednotku času (např. za 24 hodin). Elementární zjištění intenzit se provádí
dopravními průzkumy, které TSK-ÚDI periodicky koná na celé sledované síti. Dalším
zdrojem informací o intenzitách dopravy je i síť automatických sčítačů dopravy na
komunikacích hl. města Prahy. Z výsledků těchto průzkumů vzniká každoročně aktualizovaná
databáze sčítání dopravy (v době zpracování této zakázky byla k dispozici data k roku 2010),
která se stala výchozím podkladem pro konstrukci dopravních modelů.
V rámci tohoto úkolu byly intenzity spočteny pomocí dopravního makro-modelu. Vliv na
hodnotu intenzit má především využití území, rozsah komunikační sítě, rozvoj území,
organizace a regulace dopravy, dělba přepravní práce a dopravní vztahy.
Výpočty intenzit automobilové dopravy na vybrané komunikační síti města a jeho regionu
byly provedeny souborem programů PTV – VISION současně pro všechny druhy vozidel,
vyjma autobusů MHD. Při tomto způsobu výpočtu jsou v každém dílčím iteračním kroku
vyhledány trasy a vyčísleny impedance postupně pro všechny druhy vozidel s tím, že je při
výpočtu impedancí pro danou síť zohledněno čerpání kapacity jednotlivých úseků komunikací
všemi systémy dohromady. Vlastní zatěžování probíhalo tak, že byly matice dopravních
vztahů přidělovány na komunikační síť v osmi postupových krocích a následně bylo
provedeno iterační vyrovnání.
ÚRM – výhledový stav
Dopravní modely pro všechny modelové varianty byly vypracovány na základě výsledků
vyhodnocení řady speciálních dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených
v letech 1995 až 2007 a se zapracováním příslušných demografických údajů (rozmístění
obyvatel, pracovních příležitostí a dalších aktivit - obchod, úřady, kulturní a sportovní
zařízení atd.).
Prognóza dopravy v Praze pro období návrhu ÚP SÚ hl. m. Prahy je zpracována na základě
modelového výpočtu rozvoje osobní dopravy a nákladní doprava je přiřazena k vypočtenému
zatížení osobní dopravou procentním podílem podle typu komunikace a průzkumových
hodnot upravených na období návrhu.
Dopravní prognóza zahrnuje nejen neustále rostoucí poptávku po dopravě, ale i kapacitní
možnosti dopravního systému jako takového. Dopravní model není územně ohraničen
hranicemi hlavního města Prahy, ale zahrnuje i část Středočeského kraje (Pražský region). V
modelu tak jsou důležité komunikační vstupy do Prahy, a to jak dálniční, tak i silnic I., II. a
III. třídy. V dopravních vazbách je tak zachycena silná vazba mezi Prahou a Středočeským
krajem.

Hodnocení zdravotních rizik
Použitá metodika hodnocení vychází ze základních metodických postupů hodnocení
zdravotních rizik (Health Risk Assessment) vypracovaných americkou Agenturou pro
ochranu životního prostředí (US EPA). Postup hodnocení zdravotního rizika je
sestaven ze čtyř navazujících kroků:
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•

Identifikace nebezpečnosti – jedná se o určení faktorů, které mají být hodnoceny, popis jejich vlastností se
zaměřením na nebezpečnost pro člověka a podmínky, za kterých se může projevit.

•

Určení vztahu dávky a účinku – kvantitativně hodnotí vztah mezi úrovní expozice danému faktoru (látce v
ovzduší, hladině hluku apod.) a mírou rizika.

•

Hodnocení expozice – obsahuje kvalitativní vyjádření kontaktu hodnoceného faktoru s hranicemi organismu
a kvantitativní vyjádření intenzity tohoto kontaktu. Cílem je získat informaci, jakými cestami, v jaké míře a
množství je konkrétní populace vystavena působení hodnocené chemické látky, hluku apod.

•

Charakterizace rizika – obsahem této etapy je vyjádření míry zdravotního rizika exponované populace na
základě poznatků o nebezpečnosti působícího faktoru a odhadu konkrétní expoziční úrovně. Jedná se o
kvalitativní a kvantitativní popis odhadnutého zdravotního rizika pro sledovanou populaci, tj. výčet všech
možných zdravotních poškození u sledované populace a uvedení pravděpodobnosti jejich vzniku. Je nutno
popsat všechny výchozí podmínky a fakta zahrnutá do postupu hodnocení rizik, jakož i všechna
zjednodušení a nejistoty, které se zde promítají. Takto hodnocená rizika je vždy nutno považovat za
potenciální, avšak dostatečně pravděpodobná pro populaci v zájmovém území.

Pro vyhodnocení vlivů hlukové zátěže v řešeném území byly použity následující postupy:
•

pro vlivy obtěžování obyvatel byly dále použity vztahy dle Miedemy (2001) pro určení procentuálního
podílu obyvatel obtěžovaných a silně obtěžovaných hlukem. Jedná se o postup standardně užívaný a
doporučený v zemích EU [9, 11]. Hodnocení bylo provedeno pomocí deskriptoru Ldn (hluk den-noc).

•

pro subjektivně vnímané rušení spánku byly použity vztahy, které byly převzaty i do aktuální směrnice
WHO.

•

pro výpočet kardiovaskulárního rizika byl uvažován výpočet nárůstu počtu případů infarktu myokardu dle
Babische, který uvažuje vztah pro stanovení hodnoty tzv. poměru šancí (OR = odds ratio) na základě metaanalýzy studií vztahu mezi úrovní hluku a kardiovaskulárním rizikem a jehož závěry byly převzaty do
směrnice WHO [8].

Použité výpočetní vztahy jsou pak uvedeny v následujícím přehledu:
1. Obtěžování – součet procentního podílu osob obtěžovaných a silně obtěžovaných:
A = 1,732·10-4·(Ldn–37)3 + 2,079·10-2·(Ldn–37)2 + 0,556·(Ldn–37)
2. Rušení spánku – součet procentního podílu osob s rušením a silným rušením spánku:
SD = 13,8 – 0,85·Ln + 0,0167·Ln2
3. Nárůst počtu případů infarktu myokardu (IM):
OR = 1,629657 – 0,000613(Lday,16 h ) 2 + 0,000007357(Lday,16 h ) 3
výchozí výskyt IM: 2,5 případu na 1000 obyvatel ročně

Hluková studie
Výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku A, LAeq,T pro dobu denní (6 – 22h) a noční
(22 – 6h) byl proveden programem SoundPlan v. 7.1, který je ověřen Národní referenční
laboratoří pro hluk v komunálním prostředí v Ústí nad Orlicí. Program pracuje v modelu 3D,
umožňuje tedy do výpočtu zahrnout s dostatečnou přesností vliv členitosti terénu s veškerými
terénními nerovnostmi a sklony povrchu. Výpočet byl proveden dle metodiky RLS 90.
Vstupní data do výpočtového modelu (průměrné denní i noční hodinové intenzity pro osobní,
resp. nákladní vozidla) vycházejí z modelu dopravy zpracované URM v 12/2011 (denní
variace jednotlivých druhů vozidel na konkrétních komunikacích posuzované uliční sítě). Ve
výpočtu byly uvažovány přípustné hodnoty dané vládním nařízením č.272/2011 Sb. „O
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“.
Grafické výstupy jsou v hlukové studii uvedeny pro hlukovou situaci ve výšce 3,0m nad
terénem (zhruba výška oken 1. nadzemního podlaží) pro denní i noční dobu.
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V tabulkách výpočtových bodů jsou v hlukové studii ekvivalentní hladiny akustického tlaku
uvedeny rovněž v obou dobách (denní i noční) ve výškách charakterizujících hlukovou
hladinu v jednotlivých patrech obytných domů (cca 2,5m, 5,5m, 8,5m a dále dle výšky
objektu). Výpočet pro chráněný venkovní prostor staveb je proveden ve vzdálenosti 2m před
dotčeným objektem.
Princip ověření modelu spočívá v porovnání změřených a vypočtených ekvivalentních hladin
ekvivalentních hladin akustického tlaku A ve shodných výpočtových bodech zájmového
území, při zajištění shodných podmínek měření a výpočtu. Pokud se porovnávané hodnoty liší
maximálně o ± 2 dB, což je běžně uváděná rozšířená nejistota měření, je funkce modelu
správná.
Výpočtový model byl validován na reálně naměřené hodnoty zjištěné měřením akreditované
laboratoře společnosti EKOLA group, spol. s r.o. v prosinci 2011. Během 24-hodinového
měření u objektu č.p. 1581/69 v Legerově ulici byla sčítána doprava, mikrofon byl umístěn
cca 20,0m nad úrovní komunikace. Do výpočtového modelu byly zadány hodinové dopravní
intenzity dle hodnot uvedených v protokolu o zkoušce č.1112150VP (viz příloha č.6 hlukové
studie).
Z tabulek, uveedených v hlukové studii, je patrná velmi dobrá shoda vypočtených a reálně
naměřených hodnot ekvivalentních hladin akustického tlaku A (rozdíl představuje + 1,2 dB ve
dne a + 0,8 dB v noci), což svědčí o dostatečné přesnosti výpočtového modelu.
Vlastní výpočet ekvivalentních hladin akustického tlaku programem SoundPlan byl proveden
po namodelování lokality v těchto krocích:


výpočet ekv. hladin akustického tlaku LAeq,T v době denní a noční ve výpočtových
bodech v chráněném venkovním prostoru staveb (viz. tabulka) ve výhledovém období
ÚPn



výpočet izofon v chráněném venkovním prostoru staveb v době denní i noční ve výšce
charakterizující zhruba výšku 1. nadzemního podlaží ve výhledovém období ÚPn

Rozptylová studie
Ve výhledu byly pro zohlednění úrovně imisního pozadí v řešené oblasti použity sestavy ze
studie „Vyhodnocení vlivů Konceptu Územního plánu hlavního města Prahy na kvalitu
ovzduší“, kterou Ateliér ekologických modelů zpracoval v r. 2009. Modelový výpočet
zahrnuje emise ve výhledové situaci pro více než 10 000 bodových, liniových i plošných
zdrojů znečištění, včetně dálkového přenosu znečištění ovzduší. Do výpočtu byly převzaty
přímo emisní sestavy jednotlivých zdrojů znečišťování z tohoto projektu.
V rámci řešeného území byla pro modelové výpočty aktualizována sestava liniových zdrojů
znečišťování podle podkladů ÚRM PRAHA. Ve výchozím stavu byla uvažována uliční síť i
vedení trasy Severojižní magistrály ve stávajícím rozsahu.
Pro výpočty emisí z automobilové dopravy byl použit model MEFA-06, který obsahuje
emisní faktory publikované MŽP ČR. Ve výpočtu byla zohledněna dynamická skladba
vozového parku (podíl vozidel bez katalyzátoru a automobilů splňujících limity EURO) pro
území hl. m. Prahy v zadaném výpočtovém roce. V případě hodnocení suspendovaných
prachových částic PM10 byly vedle sazí, emitovaných přímo spalovacími motory do ovzduší
(tzv. primární prašnost), vypočteny také emise částic zvířených projíždějícími automobily
(sekundární prašnost). Množství prachu zvířeného automobily bylo stanoveno výpočtem na
základě metodiky dle studie „Návrh metodiky pro hodnocení primární a sekundární prašnosti
ze silniční dopravy a návrhy opatření pro omezování imisní zátěže PM10 a PM2,5 z
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automobilové dopravy“, kterou Ateliér ekologických modelů zpracoval v r. 2010 pro
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Pro výpočet množství zvířených částic ze zpevněných
komunikací se vychází z počtu projíždějících vozidel, jejich průměrné hmotnosti a uvažované
průměrné rychlosti vozidel. Při výpočtu produkce emisí z automobilové dopravy byl také
uvažován vliv studených startů zaparkovaných automobilů. Pro stanovení tzv. víceemisí ze
studených startů je používán výpočetní postup, který zohledňuje skutečnost, že vozidlo se
studeným motorem produkuje větší množství emisí oproti optimálnímu režimu a navíc
katalyzátory vozidel mají sníženou účinnost.
Pro výpočet byl použit model ATEM, který je v nařízení vlády č. 597/2006 Sb. uveden jako
jedna z referenčních metod pro stanovení rozptylu znečišťujících látek v ovzduší. Jedná se o
gaussovský disperzní model rozptylu znečištění, který imisní situaci hodnotí na základě
podrobných klimatologických a meteorologických údajů. Je založen na stacionárním řešení
rovnice difúze pasivní příměsi v atmosféře. Model umožňuje:
•

výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami a prachovými částicemi od velkého počtu
bodových, liniových a plošných zdrojů znečištění ovzduší

•

výpočet charakteristik znečištění v husté pravidelné i nepravidelné síti referenčních
bodů tak, aby výsledky mohly být dále zpracovány např. pomocí geografického
informačního systému (GIS) a podány v mapové formě

•

výpočet znečištění v relativně komplikovaném terénu

•

výpočet na základě většího počtu větrných růžic, přičemž každá z nich je
charakteristická pro určitou část modelové oblasti a popisuje větrné poměry v této
oblasti

Model zohledňuje odstraňování látek z atmosféry a transformaci oxidu dusnatého na oxid
dusičitý. Pro výpočet koncentrace NO2 se vychází z výpočtu koncentrace NOx, avšak ve
vstupních datech musí být zadán emisní poměr NO2/NOx a tento poměr je nutno znát pro
každý jednotlivý zdroj (např. pro automobilovou dopravu se hodnota NO2 pohybuje obvykle
mezi 0,04 a 0,10). Model umožňuje komplexně hodnotit imisní zatížení v zájmovém území.
Výsledky modelových výpočtů poskytují následující imisní hodnoty:
1.

Průměrné roční koncentrace sledovaných znečišťujících látek

2.

Maximální krátkodobé koncentrace, resp. maximální hodinové hodnoty

3.

Dobu překročení imisních limitů pro jednotlivé znečišťující příměsi

4.

Podíly jednotlivých skupin zdrojů

5.

Příspěvky k celkové koncentraci z jednotlivých směrů proudění

6.

Směry proudění, kritické pro výskyt zvýšených hodinových koncentrací

S ohledem na stanovené imisní limity dle zákona o ovzduší a charakter posuzovaného záměru
byly v rámci rozptylové studie sledovány průměrné roční koncentrace oxidu dusičitého,
benzenu a suspendovaných částic frakce PM10 a PM2,5 a dále maximální hodinové
koncentrace oxidu dusičitého a maximální denní koncentrace částic PM10. Na základě
požadavku Hygienické stanice bylo provedeno hodnocení také pro průměrné roční
koncentrace benzo(a)pyrenu.

Dendrologický průzkum
Přehled hodnocených dřevin (dřevin určených ke kácení) je zpracován v tabulce v příloze 6.
V tabulce jsou uvedeny pořadové číslo dřeviny, latinský a český název, počet (ks) u stromů,
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resp. plocha (m2) u keřů, výška dřeviny, průměr a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí (u
stromů), obsah koruny, sadovnická hodnota, kategorie dlouhověkosti a eventuálně upřesňující
údaje k dané dřevině.
Sadovnická hodnota je stanovena relativně podle pětibodové stupnice. Charakteristika
jednotlivých stupňů:
1 - stromy velmi silně poškozené, vzhledově narušené, nemocné a odumírající, bez
předpokladu další existence – koeficient 0,0
2 - stromy narušené, nedostatečně vyvinuté, deformované, zhoršený zdravotní stav, stromy
přestárlé, bez předpokladu další existence. Stromy nevyhovující, ponechat na dožití nebo
odstranit – koeficient 0,5
3 - stromy zdravé, dobře vyvinuté, přípustné drobné poškození. Stromy mladé, ještě ne zcela
vyvinuté nebo přestárlé, nenahraditelné v kompozici nebo stromy výplňové, které plní
kompoziční záměr – koeficient 1,0
4 - stromy zdravé, dobře vyvinuté, odpovídající tvarem a habitem druhu, výjimečně se
připouští nepatrné narušení ve tvaru (neúplná koruna). Zachovat, výjimečně podle
požadavků kompozice odstranit – koef. 1,5
5 - stromy dokonale zdravé, plně vyvinuté, v období plného růstu s charakteristickým
habitem, kvalitně zavětvené. Umístění v kompozici podstatné a nezastupitelné, za každou
cenu zachovat – koeficient 2,0

Biologický průzkum (průzkum přírodních hodnot)
Na všech dílčích lokalitách (Čelakovského sady, Fügnerovo náměstí a park na severním okraji
Nuselského mostu byl proveden floristický a orientační dendrologický průzkum a průzkum
drobných savců, především ptáků.
S ohledem na ryze antropogenní charakter všech lokalit nebyl prováděn průzkum
geobotanický – všechny posuzované plochy jsou kryty kulturním sečeným trávníkem a
vysazenými okrasnými dřevinami. V podrostu parkových výsadeb je vytvořeno ruderální
bylinné společenstvo Hordeo murini – Brometum sterilis Lohmeyer ex Rochow 1951 svazu
Bromo – Hordeion murini Hejný 1978. Jde o porosty s optimem vývoje v jarním období a
dozráváním v časném létě. Nikde se nevyskytují přírodě blízké biotopy.
Průzkum dendrologický v rámci biologického průzkumu byl zaměřen na určení druhové
příslušnosti, případně kultivarů. Uváděny jsou počty druhů na celé ploše dílčí lokality, počty
keřů jsou uváděny orientačně. Nebyla použita metoda vyjádření počtu keřových porostů
v plošných jednotkách (m2), protože porosty nepokrývají souvislé (až na výjimky) plochy.
Průzkum floristický (nad rámec průzkumu dendrologického) byl zaměřen na cévnaté
rostliny. Rostlinné druhy jsou uváděny tabulkovou formou s použitím názvosloví dle
literárního pramene Kubát et al. 2002.
Průzkum obojživelníků. Jsou kontrolovány úseky toku s pomalu tekoucí a stojatou vodou,
které skýtají podmínky ke kladení vajíček a pro vývoj larválních stadií. Zjišťování výskytu
ocasatých obojživelníků je prováděno také při terénních pochůzkách prověřováním vhodných
úkrytů. Determinace obojživelníků je prováděna podle hlasových projevů a na základě
odchytu larev, adultních i subadultních jedinců do síta a planktonky v denních i večerních
hodinách. Chycení jedinci jsou po prozkoumání vypouštěni na stejné místo. Za důkaz
rozmnožování je pokládán nález pářících se jedinců, snůšek či larev. Jsou kontrolovány i
místní komunikace za účelem evidence uhynulých jedinců. Na konkrétních lokalitách nebyla
zjištěna přítomnost žádného druhu této třídy obratlovců.
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Průzkum plazů zahrnuje především kontrolu stanovišť vytypovaných na základě vazby
druhů na určité biotopy. Druhy jsou určovány vizuálně při pozorování, ojediněle po odchytu
či podle nalezených svleček. Za důkaz rozmnožování je pokládán nález pářících se jedinců,
gravidních samic, vajec a letošních mláďat. Na konkrétních lokalitách nebyla zjištěna
přítomnost žádného druhu této třídy obratlovců.
Průzkum ptáků je prováděn bodovou či liniovou metodou a optimálně je zaměřen na
hnízdící ptáky (pokud to období, v němž průzkum probíhá, umožní) a také na druhy, které
nalézají ve vytyčeném území významné zdroje potravy. Jednotlivé druhy jsou determinovány
akusticky a vizuálně, případně podle hnízd a jiných pobytových stop (např. stop po
konzumaci potravy). Za důkaz rozmnožování je pokládán nález hnízda s vejci, mláďaty či
sedícím rodičem, nález zbytků vaječných skořápek, nález mláďat a dále pozorování dospělých
exemplářů v toku, při páření či při přinášení potravy.
Na konkrétních lokalitách byli ptáci zkoumáni bodovou metodou. Průzkumy byly
uskutečněny v období od poloviny dubna do poloviny května, tedy v předhnízdní a hnízdní
době.
Průzkum savců je prováděn plošnou či liniovou metodou. Druhy jsou determinovány jednak
vizuálně a jednak pomocí pobytových stop. Výjimečně jsou prováděny odchyty drobných
savců (myšovití) do sklapovacích pastí. Na konkrétních lokalitách nebyla zjištěna přítomnost
žádného druhu této třídy obratlovců.
Podklady a studie
[1] Dopravní a urbanistická studie úseku Severo–jižní magistrály za Národním Muzeem“,
SATRA spol. s. r.o., 03/2004
[2] „Ekologické řešení dopravy na Severojižní magistrále v úseku Hlavní nádraží–
Nuselský most“, Metroprojekt Praha a.s., 04/2008
[3] „II. etapa lokalizační studie veřejných hromadných garáží v Hl. m Praze; lokalita
011A Václavské náměstí – horní“, VHE A SPOL. – ARCHITEKTONICKÁ
KANCELÁŘ S.R.O
[4] „Tramvajová trať na Václavské náměstí“, Metroprojekt Praha a.s.,11/2003.
[5] „ Soutěž – Václavské náměstí“; řijen 2005; vítězný návrh od týmu Cigler Marani
Architects, s.r.o. a Atelieru DUA, s.r.o.
[6] Investiční záměr na projekt „ Zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea“
PRAGOPROJEKT a.s. ŘSD ČR, 06/2008,
[7] Inventarizace stromů Praha 1 – Vrchlického sady, Čelakovského sady, MGM Mladý,
10/2003
[8] Zklidnění Severojižní magistrály (SJM) u Národního muzea v Praze, 2. etapa,
technická studie, PRAGOPROJEKT a.s., 12/2010
[9] Humanizace Severojižní magistrály, ÚRM HMP/TSK HMP ÚDI, 06/2010
[10] Rekonstrukce historické budovy Národního muzea, DÚR-Z1, VPÚ DECO Praha a.s.,
11/2011
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D.VI. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se
vyskytly při zpracování dokumentace
Dokumentace EIA vychází z předpokladu realizace silničního a městského okruhu, jak je
uvedeno v kap. B.II.4
Základní nejistotou je budoucí stavební vývoj v Praze a výstavba dopravních zařízení, ze
kterých lze pro předkládaný záměr možno jmenovat zejména:
•
•
•
•

Konečné řešení Václavského náměstí
Podzemní garáže na Václavském náměstí
Vedení tramvajového spojení Vinohradská, Škrétova a Václavské náměstí
Možná regulace dopravy v centru města včetně SJM, Vinohradské, Žitné a Ječné
(omezení vjezdu, mýto apod.)

Protože není rozhodnuto o konečném řešení, ani době výstavby, nelze určovat, které záměru
budou kumulovány a jejich případný společný vliv na okolí.
Při interpretaci výsledků hodnocení vlivů na obyvatelstvo je nutno zohlednit nejistoty,
kterými je vzhledem k současnému stavu poznání hodnocení zatíženo. Jedná se o nejistoty v
následujících oblastech:
•
•
•
•
•

stanovení intenzit automobilové dopravy pro výpočtový rok 2020 a modelové stanovení
úrovně akustické zátěže
expoziční scénář pro obyvatelstvo žijící v okolí, pohyb obyvatel mimo bydliště a jejich
výskyt ve vnějším prostředí
rozdílná vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště budov
ovlivnění individuálního rizika zejména rozdílným stupněm vnímavosti a citlivosti
exponovaných osob
dostupné informace o vztahu mezi hlukovou expozicí a jejími zdravotními účinky.
Zejména v případě kardiovaskulárních onemocnění je nutno upozornit, že použité
kvantitativní vztahy nejsou zatím jednoznačně prokázány a jsou použity v rámci
předběžné opatrnosti.

Přes uvedené nejistoty lze údaje o zdravotních rizicích považovat za dostatečně spolehlivé ve
vztahu k celkovým závěrům o vlivu řešeného záměru na celkovou míru zdravotního rizika.
Nejistota výpočtu hluku je dána především nejistotou vstupních dat, nejistotou vlastního
modelování a nejistotou danou erudicí výpočtáře. Aplikace použitého SW SoundPlan
garantuje přesnost vlastního výpočtu modelové situace při použití dané metodiky do rozdílu
0,2dB. Nejistoty výpočtů uváděné zpracovateli akustických výpočtů jsou většinou stanoveny
formálně a nevycházejí ze skutečné analýzy nejistot. Smyslem akustické studie je odhad
předpokládaného dopadu projektované situace, případně návrhu protihlukových opatření,
s cílem získat informace o míře pravděpodobnosti, že po realizaci akce nedojde k překročení
hygienického limitu. Vkládaná vstupní data (např. údaje o intenzitě a skladbě dopravního
proudu, modelování terénu - dle německé normy RLS 90 uvažován výhradně odrazivý
povrch) mají charakter maximální možné hodnoty. Výsledky získané z takto zadaného
výpočtového modelu jsou pak horním odhadem očekávané situace, takže v sobě již zahrnují
příslušnou nejistotu, se kterou dále nemá smysl operovat (přičítat nebo odečítat apod.).
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ČÁST E POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU
V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí jsou vzaty v úvahu všechny relevantní vlivy.
Jsou hodnoceny 4 aktivní varianty, případně jsou porovnány s variantou 0.
Posuzované varianty
0 - nulová varianta, tzn. stávající stav bez jakýchkoliv úprav
1 - povrchová varianta
2 - varianta krátkého tunelu
3 - varianta dlouhého tunelu (varianta dvou tunelů i patrového tunelu z TS)
4 - varianta kombinovaná (varianta kombinovaná i kombinovaná optimalizovaná z TS)
Zcela jednoznačně se ukazuje, že jakákoliv aktivní varianta, která sníží provoz na ulicích
Prahy 1 a 2 je vhodnější, než varianta 0. Přestože byl podle závěrů zjišťovacího řízení záměr
rozšířen až k Nuselskému mostu a vlivy byl posouzeny v ulicích Nového Města a Vinohrad v
oblasti cca 0,5 km2, je nutno při zhodnocení variant uvažovat i vlivy mimo tuto oblast,
zejména v ulici 5. května.
Hodnocení je provedeno třemi způsoby:
1. Na základě určení relevantních vlivů (viz přehled v kap. D.II, vlivy s ohodnocením 5 nejlepší - nemá smysl sledovat) byly vyhodnoceny rozdíly mezi variantami, především
s ohledem na změnu proti stávajícímu stavu byla sestavena Tab. 34 podle stupnice
uvedené v Tab. 29. Vzhledem k zastavěnosti a obydlenosti jsou při posuzování vhodnosti
jednotlivých variant nejpodstatnější vlivy na obyvatelstvo, tj. hluk, znečištění ovzduší a
z toho vyplývající vlivy na zdraví obyvatel. S tím souvisí méně podstatné vlivy na půdu,
faunu a flóru. V jednotlivých variantách lze nalézt i malé rozdíly ve vlivech na vodu,
horninové prostředí, krajinu, kulturní památky a archeologii.
2. V kapitolách D.I., kde je proveden popis vlivů na složky ŽP, je pro jednotlivé vlivy
sestaveno pořadí variant a souhrn je uveden v Tab. 35. Pokud nelze pořadí variant určit,
jsou všechny ohodnoceny jako nejvhodnější.
3. V Tab. 36 je uvedeno slovní hodnocení jednotlivých variant, do kterého je zahrnuto i
hodnocení provedené zpracovatelem TS.
Poměrně exaktní hodnocení 1. a 2. se vztahuje pouze k hodnocenému území MČ Praha 1 a 2,
hodnocení 3. se snaží postihnout i vlivy na jiné městské části.
Tab. 34 Hodnocení významnosti vlivů variant
Hodnocený vliv
Obyvatelstvo

Zdraví

Psychická pohoda

Voda
Půda
Geologie

Bezpečnost
Socioekonomika
Povrchová
Podzemní
Plochy zeleně
Zásah do podloží

Varianta
ovzduší
hluk
vibrace
dělící účinky
výstavba

jakost

1
4
3
4
3
4
3
3
4
5
4
5

Hodnocení varianty
2
3
4
5
4
5
4
4
4
5
3
2
4
5
3
5
5
4
4
3
5
3
4
3

4
5
5
4
5
2
5
4
4
3
3
3
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Flóra a fauna
Krajina a
strukturu a
funkční využití
území

zeleň rostoucí mimo les (městská)
Živočichové ohrožené
Vliv na dopravu včetně nehodovosti
Vliv na krajinný ráz
Vliv na rozvoj infrastruktury
Vliv na rozvoj města

4
3
4
3
4
4

3
4
4
5
4
4

2
4
5
4
4
4

2
4
5
4
4
4

Tab. 35 Přehled pořadí variant podle jednotlivých vlivů
Hodnocený vliv
Obyvatelstvo

Zdraví

Psychická pohoda

Voda
Půda
Geologie
Flóra a fauna
Krajina a
strukturu a
funkční využití
území

Bezpečnost
Socioekonomika
Povrchová
Podzemní
Plochy zeleně
Zásah do podloží
zeleň rostoucí mimo les (městská)
Živočichové ohrožené
Vliv na dopravu včetně nehodovosti
Vliv na krajinný ráz
Vliv na rozvoj infrastruktury
Vliv na rozvoj města

Varianta
ovzduší
hluk
vibrace
Dělící účinky
Výstavba

jakost

1
4
4
4
1
4
2
1
2
1
1
4
4
4

Pořadí varianty
2
3
3
1
3
1
nehodnoceno
3
1
2
4
nehodnoceno
3
1
1
3
2
4
1
4
2
4
2
4
3
2
3
1
1
3
nehodnoceno
nehodnoceno

4
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
1
2
2

Z vyhodnocení variant 1 a 2 vyplývá, že pro centrální část je nejvýhodnější varianta 3 nebo 4,
při porovnání vlivů pouze na obyvatelstvo je tento fakt ještě zřetelnější. Tyto varianty však
likvidují největší plochy zeleně. U hodnocení podle pořadí je nutno zdůraznit, že se zde nijak
nezohledňuje kvantitativní hledisko – rozdíl velikosti vlivu.
Tab. 36 Slovní hodnocení variant
Var.

Hodno
titel

1

2

Výhody

Nevýhody

TS

• varianta bez tunelových úseků, v porovnání
s ostatními je nejlevnější
• minimální zásahy do inženýrských sítí

ŽP

TS

• významně poklesne provoz na ulici 5.
května se všemi důsledky na ŽP
• nejkratší doba výstavby
• nejmenší okamžitý zásah do zeleně
• zklidnění prostoru i za budovou Národního
muzea
• propojení Vinohrad a Nového města pro
tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty bez
úrovňového křížení se SJM
• celkové zvětšení ploch zeleně

• bez dalších dopravních opatření (např. mýto) se
jedná pouze o přesunutí dopravně velmi zatížené
komunikace za budovu Národního muzea
• 2 x úrovňové křížení s tramvajovou tratí
• chybí dnešní tramvajové propojení Škrétova –
Vinohradská
• v ulicích Legerova a Sokolská nedojde k
zásadnímu omezení dopravy
• největší trvalý zásah do Čelakovského sadů

ŽP

• významně poklesne provoz na ulici 5.
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• bez dalších dopravních opatření (např. mýto) se
jedná pouze o přesunutí dopravně velmi zatížené
komunikace za budovu Národního muzea
• neumožňuje výhledové prodloužení tunelů až k
Nuselskému mostu
• v ulicích Legerova a Sokolská nedojde k
zásadnímu omezení dopravy
• levnější než vybudování pouze I. etapy u
následující varianty
•

Zklidnění SJM u Národního muzea
Var.

Hodno
titel

3

TS

ŽP

4

TS

ŽP

Výhody
května
• zklidnění prostoru i za budovou Národního
muzea
• propojení Vinohrad a Nového města pro
tramvajovou dopravu, pěší a cyklisty bez
úrovňového křížení se SJM
• možnost výhledového prodloužení
dlouhými tunely až k Nuselského mostu
(II. etapa)
• nejlepší varianta z hodnocení zdravotních
rizik z ovzduší i hluku pro Prahu 2
• Nejvyšší počet pracovních míst
• nejbezpečnější pro povrchovou dopravu
• nejvyšší pokles plošného rozsahu imisí
• nejmenší hluk v ulicích Legerova a
Sokolská
• tunely jsou ražené → při výstavbě nebude
ovlivněn povrch nad tunely, vč.
Inženýrských sítí, jako u ostatních
tunelových variant (hloubená část I. etapy)
• technicky jednodušší (vypuštěno
komplikovanější hloubené tunelové
rozvětvení ve dvou patrech za budovou
Národního muzea, které je velmi náročné
na prostor)
• oproti variantě 1 a variantě 2 dojde ke
snížení dopravy v ulicích Legerova a
Sokolská, ale ne tak zásadní jako u varianty
3
• levnější než varianta 3
• druhá nejlepší varianta z hodnocení
zdravotních rizik z ovzduší i hluku pro
Prahu 2

141
Nevýhody

• finančně, technicky i časově nejnáročnější.

• podstatně vyšší dopravní zatížení (hluk a
exhalace v ulici 5. května
• delší doba výstavby
• největší zásah do zeleně Na Karlově
• kácení stromů v Lublaňské ulici
•
• oproti variantě 2 se předpokládá vyšší dopravní
zatížení povrchového úseku za Národním
muzeem a Státní operou i v ul. Legerova a
Sokolská (není ověřeno dopravním modelem)
• zásah do jižního zhlaví Hlavního nádraží s
částečným vyloučením provozu (neplatí pro
optimalizovanou)
• nutno brát v úvahu vzájemnou interakci levého
tunelového tubusu s plánovanou administrativní
budovou nad kolejištěm Hlavního nádraží
(neplatí pro optimalizovanou)
• chybí tramvajové propojení Škrétova –
Václavské náměstí
• podstatně vyšší dopravní zatížení (hluk a
exhalace v ulici 5. května
• delší doba výstavby
•
• zásah do zeleně Na Karlově

V Tab. 36 je uvedeno hodnocení, převzaté z technické studie (TS) a výsledky hodnocení
z kap. D.I, doplněné komentářem k širším vztahům (ŽP).
Při všech variantách bude zklidněna část Mezibranské ulice, podstatně klesne doprava ve
Wilsonově ulici. Ve vztahu k nulové variantě (stavu bez úprav po zprovoznění tunelu Blanka)
poklesne ve variantách 1 a 2 doprava po SJM v Praze 2 na 60 – 70 %, při variantách 3 a 4 na
40 – 50 %, v Praze 4 však při variantách 1 a 2 klesne o cca 5 %, při variantách 3 a 4 pouze o
cca 6 %. V ostatních ulicích Prahy 2 a Prahy 1 se doprava pozmění do ± 20 %, pouze
v Opletalově ulici doprava významně vzroste (o 50 – 80 %). Podrobně je problematika
pojednána v kap. B.II.4.
Protože všechny aspekty mimo vlivů na obyvatelstvo jsou méně důležité, lze celkově
konstatovat, že pro Prahu 1 je nejvhodnější varianta 2 (krátký tunel, pro Prahu 2 pak varianta
3 (dlouhý tunel). Protože je však nutno brát na zřetel i vlivy na Praze 4, je vhodnější varianta
2. Při zvážení finanční náročnosti vyhovuje i varianta 1.
Negativní vlivy varianty 3 (především kácení stromů v Lublaňské ulici) lze eliminovat
návrhem neposuzovaného dvoupatrového tunelu. Ostatní vlivy dvoupatrového tunelu
budou prakticky stejné jako u varianty 3.
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Neposuzovaná kombinovaná varianta představuje zásahy u Muzea jako varianty 4, u
Nuselského mostu jako varianta 3., vlivy na obyvatelstvo jsou stejné jako u varianty 4.
Protože rozdíly ve vlivech na zdraví obyvatel jsou u všech variant velmi malé a není v nich
hodnocen vliv na ulici 5. května, lze doporučit k realizaci variantu 1 – povrchovou.
Jako podpůrný (nepříliš důležitý) argument lze použít skutečnost, že nedojde k narušení
zeleně v lokalitě Na Karlově a tak je celkový okamžitý vliv na zeleň nejmenší.
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ČÁST F ZÁVĚR
Severojižní magistrála svou polohou ve městě na sebe váže značný podíl automobilové
dopravy. Po realizaci Městského okruhu v úseku Strahovský tunel – Pelc Tyrolka (tunel
Blanka) dojde k odlehčení dopravní zátěže na Severojižní magistrále a to hlavně o vztahy
Praha 5 – Praha 8 a ve směru dálnic D1 – D8. Severojižní magistrála i nadále bude atraktivní
pro vnitroměstské transitní a radiální dopravní vztahy, pokud se nenabídnou alternativní trasy.
Je zřejmé, že zklidnění Severojižní magistrály je bezprostředně svázáno s otázkou zavedení
zpoplatnění vjezdu a dalších opatření, která budou regulovat celkový počet vjezdů. Toto
opatření však vyvolá přelévání dopravy do okolní dopravní sítě a tím zhoršení problémů na
plošně větším území což vyvolá nároky na řešení alternativních dopravních tras.
Předkládaná dokumentace hodnotí vlivy na životní prostředí navrhovaného možného řešení
úpravy Severojižní magistrály v Praze v úseku mezi Hlavním (Wilsonovým) nádražím a
Nuselským mostem. Po výběru varianty k realizaci budou v dalším stupni PD podrobně
dořešeny jednotlivé detaily (např. průchod pěších, přesné vedení cyklotras) a provedeny
detailní průzkumy (inženýrsko-geologický, dendrologický, biologický). PO shromáždění
všech připomínek a veřejném projednání budou do projektu zapracovány relevantní
připomínky (relevantnost určí MŽP svým stanoviskem).
Za zcela průkazné lze považovat, že jakoukoliv navrhovanou úpravou dojde ke snížení
celkového počtu vozidel projíždějících oblastí (část Prahy 1 a Prahy 2) a tím ke snížení
zdravotních rizik. Rozdíly v hodnocení jednotlivých navrhovaných variant jsou tak malé, že
lze stěží obhájit obrovské náklady na tunelové varianty. Většina vozidel, které budou
posuzovanou oblastí projíždět, mají v širší oblasti svůj zdroj nebo cíl. Navíc tunelové varianty
umožňují lepší průjezd, a i když více odlehčují ulice Legerova a Sokolská, více zatěžují ulici
5. května.
Současná i výhledová situace v území vyžaduje rychlé rozhodnutí a realizaci některé
z aktivních variant. Vzhledem k malým rozdílům na zdraví obyvatel, které preferují tunelové
varianty, se jako nejreálnější jeví varianta 1. Po realizaci této varianty bude nutné
administrativně omezit co nejvíce vjezd do oblasti tak, aby nebyla využívána pro tranzit a
dopravu i značením odklonit na městský okruh a to jak severojižní, tak východozápadní
dopravu.
Položení nové obrusné vrstvy ze speciální směsi asfaltového betonu se zvýšenou schopností
tlumit hluk by se mohlo stát významnou možností řešení nevyhovující akustické situace
chráněných objektů situovaných podél dopravně silně exponované SJM v posuzovaném
úseku.
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Zdůvodnění záměru
Stávající vedení magistrály, realizované v 70. letech minulého století v prostoru Národního
muzea, Státní opery a Václavského náměstí narušilo kontinuitu tradiční vazby Vinohradské
lokality na centrální část Prahy. Severojižní magistrála protíná hlavní město Prahu ve směru
sever – jih a váže na sebe značný podíl vnitroměstské a radiální dopravy města včetně
tranzitní dopravy hlavně ve směru dálnic D8 – D1, což je zcela nevyhovující řešení, které je
důsledkem nedořešení základního komunikačního systému hlavního města v minulých
obdobích, a to nejen z dopravního hlediska. Prostor Národního muzea a Čelakovského sadu je
proudem vozidel odtržen od prostoru Václavského náměstí.
V současné době se intenzita dopravy pohybuje mezi 85 – 100 tis. voz/24hod. Její dopady do
širokého okolí je proto nutné zmírnit v co možná největším rozsahu. Jedním z nejvíce
zasažených území vlivem magistrály je úsek Hlavní nádraží – Nuselský most a dále ulice 5.
května. Ve směru Hlavní nádraží – Nuselský most je doprava vedena jednosměrně ulicí
Wilsonovou, Mezibranskou a Sokolskou, v druhém směru od Nuselského mostu je doprava
vedena ulicí Legerovou a Wilsonovou.
Cílem projektu je odstranění vazby magistrály na horní část Václavského náměstí a
předprostor Národního muzea, obnovení kontinuity Vinohradské části a centrální části Prahy
a dopravní zklidnění této lokality a snaha minimalizovat negativní dopady na kompaktní
zástavbu Prahy 2, zejména podél ulic Sokolské a Legerovy, humanizací uličního prostoru
těchto ulic i případným prodloužením tunelu magistrály až k Nuselskému mostu. Realizací
navrhovaného řešení se muzeum a jeho okolí včetně Čelakovského sadů opět stane funkční
součástí Václavského náměstí. Současný dělící účinek magistrály bude eliminován a dojde k
propojení Vinohrad (ulice Vinohradská, Římská a Škrétova) a oblasti Václavského náměstí.
Předkládaný záměr by měl přispět ke zlepšení situace v oblasti kvality životního prostředí v
centru města. Vlivem případného převedení dopravy z povrchu do tunelů se předpokládá
zmenšení podílu zdrojů znečištění (tunely budou opatřeny vzduchotechnikou k odvodu
zplodin a filtry k jejich čištění) a dojde k eliminaci negativních účinků dopravy na
obyvatelstvo jako je hluk, emise, vibrace a znečištění ovzduší.
Průjezdná doprava bude směrována na Městský okruh od Pelc-Tyrolky přes Břevnov k
Barrandovskému mostu na Jižní spojce, kde došlo ke snížení dopravy v důsledku zprovoznění
silničního okruhu kolem Prahy, staveb 512 – 514.
Navrhované a posuzované varianty
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována technická studie se 6 možnými
variantními řešeními:
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•

Povrchová varianta, 2+2 pruhy za Národním muzeem

•

Varianta krátký tunel, 2+2 pruhy v jedné výškové úrovni za Národním muzeem
(zahloubené, bez možnosti výhledového pokračování)

•

Varianta dlouhý tunel, 2+2 pruhy ve dvou výškových úrovních za Národním muzeem
(s možností dalšího prodloužení až k Nuselskému mostu) (I. a II. etapa)

•

Varianta dlouhý tunel, 2+2 pruhy ve dvou výškových úrovních za Národním muzeem
(s možností dalšího prodloužení až k Nuselskému mostu ve dvoupatrovém uspořádání)

•

Kombinovaná varianta, 2+2 respektive 1+1+1 pruhy v jedné výškové úrovni za Národním
muzeem (ražené až k Nuselskému mostu, bez rozpletů v Čelakovského sadech.
Kombinováno s povrchovým vedením za budovou Národního muzea).

•

Kombinovaná optimalizovaná - předchozí varianta byla ještě optimalizována sloučením
obou průjezdných směrů do jednoho tunelu.

Posuzované varianty
Hlavními negativními vlivy působenými uvažovaným záměrem jsou důsledky emisí,
způsobované projíždějícími vozidly. Proto je možné z hlediska posuzování vlivů na životní
prostředí sloučit obě varianty dlouhého tunelu a obě varianty kombinované a redukovat tak
počet posuzovaných variant:
0 - nulová varianta, tzn. stávající stav bez jakýchkoliv úprav
1 - povrchová varianta
2 - varianta krátkého tunelu
3 - varianta dlouhého tunelu (varianta dvou tunelů i patrového tunelu z TS)
4 - varianta kombinovaná (varianta kombinovaná i kombinovaná optimalizovaná z TS)
Stručný popis variant, navrhovaných v technické studii
Obecné podmínky, platné pro všechny varianty
Podmínkou pro realizaci záměru je minimálně dobudování Městského okruhu v úseku Pelc
Tyrolka – Jižní spojka. Bez této alternativní kapacitní komunikace by při realizaci stavebních
prací na Severojižní magistrále v prostoru Národního muzea došlo k dopravnímu kolapsu.
V rámci stavby je ve všech variantách navržena nová okružní křižovatka v místě budovy
garáží Slovan.
Navržené úpravy mají zásah do jižního zhlaví Hlavního nádraží, kde se dotýkají úprav
trakčního a zabezpečovacího zařízení ve správě ČD.
V rámci stavby se provedou přeložky dotčených inženýrských sítí. Jedná se o rekonstrukci
stávající kanalizace a plynovodu, úpravu teplovodu, přeložky a úpravy dálkových a místních
kabelů a veřejného osvětlení podle rozsahu varianty.
V záměru se předpokládá vykoupení a demolice garáží Slovan, které je předpokladem
realizace okružní křižovatky.
V dalším stupni zpracování dokumentace bude na základě podrobného zaměření,
geologického průzkumu a zjištění přesného výškového a situačního průběhu inženýrských sítí
upřesněno výškové a směrové vedení Severojižní magistrály, a tím i její připojení na ulice
Legerovu a Mezibranskou.
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Výstavba bude probíhat po etapách, s omezením stávající dopravy v závislosti na vybrané
variantě.
V místě zbouraných parkovacích nadzemních garáží Slovan bude zřízeno základní zařízení
staveniště. Stavební doprava bude vedena po magistrále oběma směry. Doporučuje se
vytěženou zeminu nakládat na vlaky ČD na přilehlé koleji, případně odvoz zeminy realizovat
severním směrem po SJM nejlépe na Rohanské nábřeží, a odtud po Vltavě lodní dopravou.
Trvalý zábor představují otevřené úseky nových komunikací, dočasné zábory budou pouze
v místě budoucího podzemního díla, na stávajících upravovaných komunikacích a na ploše
garáží Slovan. Deponie zeminy v místě nebude, bude v Holešovickém přístavu nebo na
navigaci Vltavy – předpokládá se odvoz výkopku lodí. Ostatní přeprava bude převážně
směřována na železnice.
Stavba zde bude probíhat v městské památkové rezervaci, resp. v jejím ochranném pásmu.
Tomu musí být přizpůsobena technologie a postup výstavby.
Podrobná etapizace výstavby bude zpracována pro vybranou variantu v ZOV v dalších
stupních projektové přípravy podle uvedených zásad.
Povrchová varianta
Začátek úpravy je situován před historickou budovou Hlavního nádraží. Mezi touto budovou
a budovou garáží Slovan je umístěna okružní křižovatka, která slouží k napojení ulice
Wilsonova, stávajících garáží před Hlavním nádražím s přilehlým prostorem ze strany
nádražní budovy. Směr od Nuselského mostu do Holešovic je veden bypassem. V dalším
pokračování jsou oba směry vedeny za budovou Státní opery a Národního muzea. V místech
křížení s ulicí Vinohradskou je navržena průsečná křižovatka bez levých odbočení. V této
křižovatce je i příčně ulicí Vinohradskou vedena tramvajová trať, která nově propojuje oblast
Vinohrad s Novým městem. Stávající tramvajová trať je ze Škrétovy ulice přeložena k muzeu,
je vedena pouze na Václavské náměstí (není možné propojení na Vinohradskou směrem
k Floře) a úrovňově kříží SJM. Směr na Nuselský most je za budovou Hlavního nádraží
odkloněn přes Čelakovského sady do ulice Mezibranská. Stávající podchod u Muzea bude
prodloužen i pod tuto trať. Další vedení Severojižní magistrály za ulicí Žitná je vedeno
obdobně jako v současnosti, s výjimkou náměstí I.P. Pavlova, kde je navrženo jeho zklidnění.
Část dopravy ve směru levý břeh Vltavy (Smíchov) → Holešovice, by měla být převedena na
Městský okruh, jeho nově otevřenou část mezi Malovankou a Pelc-Tyrolkou. Ostatní doprava
v tomto směru bude vedena přes ulici Sokolská, Rumunská a Legerova.
Uliční prostor je upraven na dva jízdní pruhy s parkovacími pruhy v rámci prostorových
možností po obou stranách. Další podstatnou změnou v dopravním režimu je zklidnění
prostoru ulice Mezibranská v prostoru Čelakovského sadů, kterého je dosaženo zaslepením
této ulice.
Součástí stavby je rovněž úprava částí ulic Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská,
Čelakovského, U divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice
garáží Slovan a úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská, včetně nového
propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude řešeno
v dimenzích obslužných komunikací.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
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Výškové řešení je stávající, neboť se převážně jedná o rozšíření stávající ulice Wilsonova.
Na nově navržené části přes Čelakovského sady je navržen maximální podélný sklon 7,0%.
Mostní objekty zahrnují prodloužení a úpravu stávajících podchodů pro pěší. Tunelové
objekty nejsou navrženy. V prostoru garáže Slovan – Vinohradská tř. Podél kolejiště
Hlavního nádraží je nutné zrealizovat opěrnou zeď.
Realizaci stavby je nutné provádět postupně v několika fázích. V prvé fázi provést realizaci v
úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady. Doprava by byla v ul. Wilsonova, Mezibranská a
v části ul. Sokolovská (mezi nám. I.P. Pavlova – ul. Mezibranskou) vedena obousměrně. V
této fázi by proběhla úprava uličního prostoru též v ul. Legerova mezi sady Čelakovského a
nám. I.P.Pavlova. V druhé fázi provést realizaci ul. Wilsonova až po ul. Mezibranskou a ul.
Vinohradskou od Václavského nám. až po ul. Legerovou. V dalších fázích postupně za
provozu provést úpravu ul. Sokolovská a Legerova až k Nuselskému mostu při omezení
provozu to je snížení počtu jízdních pruhů na dva.
Varianta krátký tunel
Tato varianta vychází z předešlé varianty, s tím rozdílem, že v prostoru za budovami
Národního muzea je trasa zahloubena pod stávající terén do hloubeného krátkého tunelu dl.
265 m, čímž je zajištěno mimoúrovňové křížení s ulicí Vinohradskou včetně tramvají.
Součástí stavby je úprava ulic Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Čelakovského, U
divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice garáží Slovan a
úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská (přeložení na tunel), včetně
nového propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude
řešeno v dimenzích obslužných komunikací. Podchod pro pěší za Muzeem je zrušen a
nahrazen dvěma přechody tramvajové trati.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Maximální podélný sklon je navržen 7,5%.
Mostní objekty nejsou navrženy.
Dopravní tunel je situován v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou NM a jižní
částí kolejiště Hlavního nádraží. Dále je veden pod Vinohradskou ul. do prostoru
Čelakovského sadů za starou budovou Muzea. Tunel bude hloubený, dlouhý 265m. Bude
prováděn v zajištěné stavební jámě jako jednoduchá rámová železobetonová konstrukce s
vedením dopravních komunikací v jedné úrovni. Celková šířka hloubeného tunelu bude cca
18,2 m, výška cca 8,0 m. Z důvodů zmenšení prostorových nároků na velikost stavební jámy
jsou navrženy konstrukční, vodotěsné podzemní stěny v max. možném rozsahu, které budou
kromě zajištění stavební jámy plnit funkci definitivních stěn tunelu. Zastropení bude
provedeno deskou s náběhy, spodní deska dna bude vetknuta do podzemních stěn. Řešení s
užitím konstrukčních podzemních stěn umožňuje realizovat v předstihu stropy tunelu z
mělkého předvýkopu a následně provádět definitivní úpravy na povrchu. Současně s pracemi
na povrchu je možno provádět zemní práce v podzemí metodou hloubením pod zastropením a
následně provádět ostatní dokončovací práce uvnitř tunelu, včetně montáže technologického a
provozního vybavení. Tímto stavebním postupem lze zmenšit negativní dopady výstavby na
okolní život města.
Odvětrání tunelu je navrženo pouze pístovým efektem jedoucích vozidel přes portály tunelu.
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Realizace v této variantě by byla obdobná jako u povrchové varianty s tím rozdílem, že v
místě křížení ul. Vinohradská by se provedlo provizorní přemostění. Při realizaci v prostoru
za Národním muzeem bude přerušena tramvajová trať ul. Škrétova – Vinohradská. Etapizace
výstavby tunelové části bude zahájena přípravnými a předstihovými pracemi.
Varianta dlouhý tunel
Tunelové úseky se člení na dvě etapy: I. etapa – tunelový úsek Hlavní nádraží – Mezibranská
II. etapa – tunelový úsek Mezibranská – Nuselský most
Začátek úpravy I. etapy je situován před historickou budovu Hlavního nádraží, kde se začínají
protisměrné jízdní pásy výškově rozcházet. Směr na Nuselský most je veden v úrovni -1 a za
budovou Státní opery je sveden pod protisměrný jízdní pás. Opačný směr je v těchto místech
veden povrchově přes okružní křižovatku, která napojuje ulici Wilsonovu. V dalším
pokračování jsou oba směry vedeny pod ulicí Vinohradská, úrovně -1 a -2, kde se oddělují
rampy pro výjezd do ulice Mezibranská a pro vjezd z ulice Legerova. Dále dochází k
výškovému i směrovému oddělení protisměrných tunelových trub a přechod do ražené části
II. etapy. Obě rampy jsou navrženy jako dvoupruhové pro provozování pouze v I. etapě,
případně pro mimořádné události i při zprovozněné II. etapě (uzavření tunelů II. etapy).
II. etapa řeší tunelové propojení dlouhými tunely až k Nuselskému mostu. Jednotlivé tubusy
jsou vedeny pod ulicemi Sokolská a Lublaňská.
Součástí stavby je rovněž úprava ul. Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Čelakovského, U
divadla, úprava a návrh tras pro pěší, parkové a vegetační úpravy, demolice garáží Slovan a
úprava tramvajové trati v úseku ul. Škrétova – Vinohradská (přeložení na tunel), včetně
nového propojení až na Václavské náměstí. Šířkové uspořádání těchto komunikací bude
řešeno v dimenzích obslužných komunikací. Podchod pro pěší za Muzeem je zrušen a
nahrazen dvěma přechody tramvajové trati.
V další části se pak úprava rovněž týká přilehlých příčných ulic, Žitná, Ječná, Nám. I.P.
Pavlova, Rumunská. Z náměstí I.P. Pavlova je vyloučena automobilová doprava (levé
odbočení z Ječné do ulice Legerova).
Maximální podélný sklon na rampách je v rámci I. etapy navržen 9,0%.
Maximální podélný sklon v rámci II. etapy je navržen 8,0% v okrajových částech tunelů, ve
středových pak do 4%.
Přes jízdní pás ve směru Nuselský most jsou v prostoru okružní křižovatky navrženy dva
mostní objekty dl. cca 10 m. Pro urychlení výstavby se tyto objekty předpokládají jako
prefabrikované železobetonové konstrukce.
Hloubené tunely budou budovány v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou
NM a jižní částí kolejiště Hlavního nádraží, pod Vinohradskou ul. a v prostoru Čelakovského
sadů za starou budovou Muzea. Půjde o rozplet otevřených a v převážné části uzavřených
tubusů ve kterých bude vedena doprava ve směru k Nuselskému mostu a opačně od mostu do
centra k Hlavnímu nádraží. Další hloubené tunely budou v napojení na Nuselský most.
Ve směru od Hlavního nádraží k Vinohradské ulici bude konstrukce tunelů dvoupatrová s
otevřenou horní částí (směr od Nuselského mostu). Před křížením s Vinohradskou ulicí
přejdou konstrukce do dvoupatrových tunelů, uzavřených. Tyto se následně v prostoru pod
Vinohradskou ulicí a za Muzeem výškově i směrově oddalují. Ve směru do centra (od
Nuselského mostu) se připojí rampa z povrchu Legerovy ulice na konstrukci hloubeného
tunelu. Na tuto větev navazuje portálem pod ul. Čelakovského sady ražený tunel od
Nuselského mostu.
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Větve spodní úrovně hloubených tunelů (směr z centra k Nuselskému mostu) se rovněž
směrově a výškově oddalují. Ve směru z centra bude pravá větev tunelů stoupat do otevřené
rampy k ul. Mezibranská. Levá větev se zahlubuje k portálu raženého tunelu (směr k
Nuselskému mostu). Portál se nalézá v nejhlubší části stavební jámy zhruba v třetině
vzdálenosti mezi budovou Muzea a ul. Čelakovského sady.
Ražený pravý-západní tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dlouhý 850 m, max. nadloží
bude 25m. Podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra trasy “C“, kde je zároveň nejnižší
místo trasy tunelu, podchází vzduchotechnické kanály metra a dále je veden v převážné délce
pod Sokolskou ulicí. Na konci vystupuje hloubenou částí délky 145 m a otevřenou rampou na
povrch v předpolí Nuselského mostu.
Levý-východní tunel (směr od Nuselskému mostu do centra) bude dlouhý 825 m, max.
nadloží bude 16m. Je veden v menší hloubce pod terénem. Šikmo podchází bloky domů mezi
Žitnou a Jugoslávskou ulicí a pokračuje pod Lublaňskou ulicí až k předpolí Nuselského
mostu. Zde trasa rovněž vystupuje hloubenou částí délky 145m a otevřenou rampou na
povrch.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů).
Větrání tunelů za provozu bude podélné s možností odvedení části škodlivin mimo portálové
oblasti. Pro oba tunely budou vybudovány dva samostatné větrací objekty, které budou
zahrnovat větrací tunely, šachty, strojovny vzduchotechniky a výdechový komín.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z obou tunelů provedena také samostatná úniková
chodba směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a
výtahem pro evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Před zahájením stavby se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – Čelakovského sady přeloží stávající inženýrské sítě.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně.
Z hlediska provádění tunelů se doporučuje je zrealizovat v celém úseku od Hlavního nádraží
až k Nuselskému mostu. V případě realizace pouze úseku Hlavní nádraží – Čelakovského
sady (I. etapa realizace) by bylo problematické další provádění tunelů směrem k Nuselskému
mostu z hlediska přístupu na staveniště tunelů směrem od Čelakovského sadu (provozovaný
úsek postavený v rámci I. etapy).
Bylo by výhodné v souběhu s výstavbou tunelů v úseku Hlavní nádraží - Anglická provádět
výstavbu dvoupruhového tunelu od Nuselského mostu k Čelakovského sadům pro směr jízdy
do centra. Nejprve realizovat stavební jámu pro hloubený tunel a sjezdovou rampu v prostoru
ulice Lublaňské a přilehlém parku. Potom navázat ražbou dvoupruhového tunelu v převážném
rozsahu pod ulicí Lublaňskou směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského sadech.
Po provedení se tranzitní doprava ve směru Nuselský most – Holešovice převede do
zrealizovaného tunelu a následně se budou provádět práce na napojení tunelů na ul.
Mezibranskou, Legerovu a úpravy ulic Mezibranská, Sokolovská, Legerova atd.
Dvoupruhová část vozovky v Legerově ulici mezi Nuselským mostem a ulicí Wenzigovou by
následně sloužila pro dopravu v opačném směru (z centra). Ze Sokolské ulice by byla vedena
objízdná trasa ulicí Wenzigovou a Legerovou na Nuselský most. V Sokolské ulici v úseku od
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ulice Wenzigovy k Nuselskému mostu by byla vybudována stavební jáma pro hloubený tunel
a sjezdovou rampu. Následně by byl ražen dvoupruhový tunel převážně pod ulici Sokolskou
směrem k portálu hloubených tunelů v Čelakovského sadech.
V etapizaci bude nutno počítat s mezidobím pro výstavbu ražených tunelů. S tím budou
spojeny prostorové, časové a organizační nároky.
Hloubené tunely budou realizovány po etapách v rozsáhlé stavební jámě. Návrh počítá s
maximálním využitím konstrukčních, vodotěsných podzemních stěn, která budou kromě
zajištění stavební jámy plnit funkci definitivních stěn tunelů. Řešení s užitím konstrukčních
podzemních stěn umožňuje realizovat zastropení tunelů z mělkých předvýkopů. Následně lze
provádět definitivní úpravy na povrchu. Výkopy je možno provádět současně s pracemi na
povrchu pod zakrytím a následně ostatní dokončovací práce uvnitř tunelu, včetně montáže
technologického a provozního vybavení.
Ražené tunely budou realizovány z portálů zřízených ve stavení jámě v Čelakovského sadech.
To platí pro případ, kdy budou obě etapy výstavby plynule navazovat. Směr ražby se
předpokládá k Nuselskému mostu pod zástavbou v prostoru mezi ulicemi Sokolská a
Lublaňská. V souvislosti se zvolenou technologií výstavby a etapizací bude v dalších stupních
přípravy upřesněno rozhraní etap a jednotlivých typů konstrukcí.
Systémovou součástí ražby tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je to
souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti prováděných
postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. Tyto činnosti zajišťují
ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí v dosahu zóny ovlivnění stavbou. Tato
zóna bude předem stanovena v projektové dokumentaci.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené bude zahájena přípravnými a
předstihovými pracemi.
Varianta dlouhý tunel (patrové uspořádání)
Dopravně totožná varianta jako předchozí, rozdíl je pouze ve vedení v patrovém uspořádání i
v ražené části II. etapy.
Maximální podélný sklon na rampách je v rámci I. etapy navržen 7,75%.
Maximální podélný sklon v rámci II. etapy je navržen 7,75%.
Mostní objekty jsou totožné s předchozí variantou.
Hloubené tunely v prostoru mezi budovou Státní opery, novou budovou NM a jižní částí
kolejiště Hlavního nádraží, pod Vinohradskou ul. a v prostoru Čelakovského sadů za starou
budovou Muzea a u Nuselského mostu. Oproti variantě se dvěma samostatnými raženými
tunely budou konstrukce pro oba dopravní směry v kompaktnějším tvaru. Budou striktně
vedeny v jedné dvoupatrové železobetonové konstrukci. Rozplet se směrovým a výškovým
oddalováním otevřených a uzavřených tubusů se týká pouze větve, která se ve směru do
centra (od Nuselského mostu) připojí rampou z povrchu Legerovy ulice a v opačném směru (k
Nuselskému mostu) kde větev hloubených tunelů stoupá do otevřené rampy k ul.
Mezibranská.
Ražený dvoupatrový tunel bude realizován z portálu ve stavení jámě v Čelakovského
sadech. Ražba se předpokládá směrem pod blokovou zástavbou ulice Žitná k náměstí
I.P.Pavlova a dále k Nuselskému mostu. Tunel podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra
trasy “C“, kde je zároveň nejnižší místo trasy tunelu. Podchází vzduchotechnické kanály
metra a dále je veden pod Sokolskou ulicí. Tato část dvoupatrového tunelu je dlouhá 850 m.
Zhruba v prostoru Fügnerova náměstí se dvoupatrový tunel rozdělí na horní a spodní
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samostatný tunel. Spodní (pravý) tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dále ražený až k
hloubenému úseku pod Sokolskou ulicí délky 135 m. Na konci za portálem vystupuje
otevřenou rampou na povrch v předpolí Nuselského mostu.
Horní levý tunel (směr od Nuselského mostu) bude dlouhý 361m. Je veden šikmo pod bloky
domů mezi Fügnerovým náměstím a Wenzigovou ulicí v menší hloubce pod terénem a
pokračuje pod Legerovou ulicí až k předpolí Nuselského mostu kde za portálem vystupuje na
povrch hloubenou částí délky 219 m a otevřenou rampou.
Úsek pravého samostatného tunelu pod bloky domů mezi Fügnerovým náměstím a
Wenzigovou ulicí v délce cca100 m bude technicky náročnou konstrukcí. Domy blokové
zástavby budou podcházeny na kontaktu se základy budov. Výškové vedení tunelu je zde totiž
limitováno právě těmito konstrukcemi a polohou traťových tunelů metra trasy C, které bude
nutno nadejít.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů)
Větrání tunelů bude podélné s možností odvedení části škodlivin mimo portálové oblasti.
Pro tunel bude vybudován větrací objekt, který bude zahrnovat větrací tunel, šachtu, strojovnu
vzduchotechniky a výdechový komín.
Větrací cesty budou zároveň požárně nástupními komunikacemi pro jednotka HZS.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z tunelu provedena také samostatná úniková chodba
směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a výtahem pro
evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Hloubené tunely budou realizovány po etapách v jednodušší stavební jámě než při řešení se
dvěma samostatnými raženými tunely. V části hloubených tunelů počítá návrh s maximálním
využitím konstrukčních, vodotěsných podzemních stěn, která budou kromě zajištění stavební
jámy plnit funkci definitivních stěn tunelů. Řešení s užitím konstrukčních podzemních stěn
umožňuje realizovat zastropení tunelů z mělkých předvýkopů. Následně lze provádět
definitivní úpravy na povrchu.
Ražené tunely budou prováděny novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v dílčím
členění výrubu, se zajištěním ze stříkaného betonu, ocelových sítí a kotev. Konstrukce
dvoupatrového tunelu je technicky náročná, avšak oproti variantě se dvěma samostatnými
tunely přináší časovou úsporu a zmenšuje rozsah vlivu stavby na okolí.
Systémovou součástí ražených tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je
to souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti
prováděných postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. Tyto
činnosti zajišťují ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí v dosahu zóny
ovlivnění stavbou. Tato zóna bude předem stanovena v projektové dokumentaci.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně.
Postup výstavby a konstrukční řešení bude kombinovat hloubený i ražený způsob výstavby.
Bude nutno podchytávat základy domů, metodami speciálního zakládání a zpevňovat podloží
budov i tunelu.
Z hlediska provádění tunelů se doporučuje je zrealizovat v celém úseku od Hlavního nádraží
až k Nuselskému mostu. V případě realizace pouze úseku Hlavní nádraží – Čelakovského
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sady (tzv. I. etapa realizace) by bylo problematické další provádění tunelů směrem k
Nuselskému mostu z hlediska přístupu na staveniště tunelů směrem od Čelakovského sadu
(provozovaný úsek postavený v rámci I, etapy).
Další výhoda provedení tunelů v celé délce je ta, že po provedení se tranzitní doprava ve
směru Nuselský most – Holešovice převede do zrealizovaného tunelu a následně se budou
provádět práce na napojení tunelů na ul. Mezibranskou, Legerovu a úpravy ulic Mezibranská,
Sokolovská, Legerova atd.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené (viz dlouhý tunel). V etapizaci bude
nutno počítat s mezidobím pro realizaci raženého dvoupatrového tunelu. S tím budou spojeny
prostorové, časové a organizační nároky na výstavbu.
Kombinovaná varianta
Rozsah varianty je totožný s ostatními tunelovými variantami. V podstatě vychází z varianty s
dlouhými tunely s odděleným vedením protisměrných tunelových trub v oblasti za budovou
Státní opery a Národního muzea. Dále je vypuštěno tunelové rozvětvení za budovou
Národního muzea, s výjezdy v Čelakovského sadech. Dopravní vazby, které byly realizovány
prostřednictvím krátkých tunelových trub I.etapy, jsou realizovány povrchově za historickou
budovou Národního muzea. Rovněž tak vazby ve směru Nuselský most Václavské nám.
(obousměrně). Za budovou Státní opery národního muzea jsou navrženy 1+1 jízdní pruhy.
Toto řešení umožňuje ponechat tramvajovou trať ve stávající poloze, v dalších stupních PD
bude prověřena možnost odbočení na Václavské náměstí. V místech stávajícího podchodu pro
pěší za Muzeem budou tunely již v dostatečné hloubce, takže bude možno podchod ponechat,
upravit, či obnovit.
Maximální podélný sklon v tunelových úsecích je navržen 7,75%.
Přes SJM je v prostoru okružní křižovatky navržen jeden mostní objekty dl. cca 20 m. Pro
urychlení výstavby se tento objekt předpokládá jako prefabrikovaný železobetonový.
Tunelové řešení varianty počítá s hloubenými tunely v podstatně menším rozsahu oproti
návrhu variant předchozích. Hloubené tunely začínají ihned za mimoúrovňovou kruhovou
křižovatkou a jsou vedeny do prostoru za stávajícími garážemi „Slovan“, částečně v prostoru
kolejiště hl. Nádraží. Stavební jáma zde bude komplikovaná spíše z důvodů přípravných a
organizačních prací (přeložky, demolice, úprava dopravního režimu na HN atp.) než z důvodu
zajištění a jeho rozsahu. Zajištění jámy předpokládáme pomocí kotvených záporových ev.
pilotových stěn realizovaných z předvýkopů. Délka obou samostatných hloubených tunelů je
78 m.
Z portálu stavební jámy pro hloubené části jsou vedeny dva samostatné ražené tunely pod
kolejištěm HN a za budovou Státní opery, novou budovou muzea pod Vinohradskou ul., do
prostoru Legerovy ulice a Čelakovského sadů za historickou budovou Muzea. Směr ražby se
předpokládá k Nuselskému mostu pod zástavbou v prostoru mezi ulicemi Sokolská a
Lublaňská.
Pravý-západní tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dlouhý 1.223 m, max. nadloží bude
25m. Podchází v ostrém úhlu traťové tunely metra trasy “C“, kde je zároveň nejnižší místo
trasy tunelu, podchází vzduchotechnické kanály metra a dále je veden v převážné délce pod
Sokolskou ulicí. Na konci vystupuje hloubenou částí délky 145 m a otevřenou rampou na
povrch v předpolí Nuselského mostu.
Levý-východní tunel (směr od Nuselskému mostu do centra) bude dlouhý 1.230 m, max.
nadloží bude 16m. Je veden v menší hloubce pod terénem. Šikmo podchází bloky domů mezi
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Žitnou a Jugoslávskou ulicí a pokračuje pod Lublaňskou ulicí až k předpolí Nuselského
mostu. Zde trasa rovněž vystupuje hloubenou částí délky 145m a otevřenou rampou na
povrch.
Technické řešení bude doplněno podzemními konstrukcemi s únikovými cestami na povrch,
aby byla zajištěna bezpečnost provozu (předpis o minimálním rozsahu požárně
bezpečnostního vybavení tunelů).
Větrání tunelů za provozu bude příčné nebo polopříčné s možností odvedení části škodlivin
mimo portálové oblasti. Pro oba tunely budou vybudovány dva samostatné větrací objekty
které budou zahrnovat větrací tunely, šachty, strojovny vzduchotechniky a výdechový komín.
Pro zajištění bezpečností provozu bude z obou tunelů provedena také samostatná úniková
chodba směrem pod Fügnerovo náměstí, kde lze realizovat výstupní šachtu se schodišti a
výtahem pro evakuaci osob v případě mimořádných událostí v tunelech.
Hloubené tunely – viz předešlý text.
Ražené tunely budou prováděny pomocí tunelovacího stroje (TBM). Rychlost ražby dle
mnoha zkušeností obdobných staveb je v rozmezí od 10 m do 25 m za den. Celková doba
výstavby vlastních tunelových trub, která má největší vliv na povrchovou zástavbu se tak
omezí na řádově měsíce. Tunelovacím strojem lze max. omezit deformace nadloží a tím
negativní vliv na povrchovou zástavbu. Ražba se provádí bez trhacích prací a oba tunely lze
vyrazit za použití jednoho stroje.
Systémovou součástí ražby tunelů bude stavebně-technický a geotechnický monitoring. Je to
souhrn sledování skutečně zastižených poměrů při stavbě, sledování správnosti prováděných
postupů a sledování případných vlivů stavby na povrchové objekty. Tyto činnosti zajišťují
ochranu života, zdraví, majetku a životního prostředí v dosahu zóny ovlivnění stavbou. Tato
zóna bude předem stanovena v projektové dokumentaci.
Při realizaci úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné dopravu v úseku nám. I.P.
Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova, které se budou provozovat
obousměrně. Po vyhloubení stavební jámy pro ražbu tunelů může být provedeno její překrytí
a následné započetí ražby v ražené části tunelů. Doprava může být při při výstavbě ražených
částí již převedena zpět za budovy Národního muzea. Po dokončení a zprovoznění tunelových
trub bude započata úprava uličních prostorů.
V souvislosti se zvolenou technologií výstavby a etapizací bude v dalších stupních přípravy
upřesněno rozhraní etap a jednotlivých typů konstrukcí.
Etapizace výstavby tunelové části hloubené i ražené bude zahájena přípravnými a
předstihovými pracemi, které budou zahrnovat práce a činnosti prakticky shodne s
předchozími variantami, zejména s variantou -“dlouhý tunel“. V etapizaci bude nutno počítat
s mezidobím pro výstavbu ražených tunelů. S tím budou spojeny prostorové, časové a
organizační nároky.
Kombinovaná varianta optimalizovaná
Optimalizace kombinované varianty je následující:
Redukce tunelových trub na pouze jednu se 2 jízdními pruhy obousměrně pojížděnou.
Vhodné je přidání třetího zúženého nepojížděného středního jízdního pruhu (pro průjezd
vozidel IZS odstavení vozidel při poruše).
Úsek Hlavní nádraží – Žitná rozšířen na 2+2 jízdní pruhy obdobně jako v povrchové variantě.
Oproti této variantě je řešeno odlišným způsobem vedení tramvajové dopravy (vyloučeno
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tramvajové propojení Škrétova – Václavské nám., a naopak zachováno dnešní propojení do
Vinohradské ulice).
V optimalizované variantě je tunel pouze jeden rozšířený. Je dlouhý a rozdělen na hloubené a
ražené úseky shodně s variantou kombinovanou, která má tunely dva. Směrové a výškové
vedení je shodné s pravým tunelem (z centra na Nuselský most) kombinované varianty.
Ražený tunely by se prováděl novou rakouskou tunelovací metodou (NRTM) v dílčím členění
výrubu, se zajištěním ze stříkaného betonu, ocelových sítí a kotev, podobně jako ražba tunelů
ve variantě „dlouhý tunel“. Rozšíření průjezdního prostoru v geometrii profilu tunelu
umožňuje umístit pod vozovku větrací a kabelové kanály. Celkově je toto řešení oproti
variantám se dvěma tunely úspornější jak z hlediska výstavby tunelu raženého, tak i
hloubených navazujících částí.
Před zahájením realizace se doporučuje zrealizovat kolektory, do kterých se z prostoru Hlavní
nádraží – ul. Vinohradská přeloží stávající inženýrské sítě.
Výstavba
Při realizaci Severojižní magistrály v úseku Hlavní nádraží – Čelakovského sady je nutné
dopravu v úseku nám. I.P. Pavlova – Hlavní nádraží převést do ulic Legerova a Wilsonova,
které se budou provozovat obousměrně. Po vyhloubení stavební jámy pro ražbu tunelů může
být provedeno její překrytí a následné započetí ražby v ražené části tunelů. Doprava může být
při výstavbě ražených částí již převedena zpět za budovy Národního muzea. Po dokončení a
zprovoznění tunelových trub bude započata úprava uličních prostorů.
Ostatní podmínky jako u varianty kombinované
Předpokládané termíny:
Zahájení:

vzhledem k podmínkám (zprovoznění část MO, doba přípravy, finanční
možnosti) nelze předpokládat dříve než v r. 2015

Dokončení závisí na vybrané variantě a délce výstavby:
• povrchová varianta
2 roky
• krátký tunel
3 roky
• dlouhé tunely
4 roky
Charakteristika dotčeného území
Jednotlivé složky životního prostředí jsou popsány v kapitole C.II, jsou vzájemně propojeny
složitými vazbami a je třeba je hodnotit jako celek zejména z hlediska celkové únosnosti
zatížení území. Ve smyslu § 5 a 8 zákona č. 17/1992 Sb. v platném znění lze chápat zatížení
prostředí za únosné do té míry, dokud nejsou překračovány limity pro jednotlivé složky
životního prostředí a nedochází tak k poškozování životního prostředí.
Záměr leží na území Hlavního města Prahy a to na rozhraní Městských částí Prahy 1 a 2 (k.ú.
Nové Město a Vinohrady. Potenciálně dotčené území leží mezi ulicemi Washingtonova,
Mezibranská, Legerova, Škrétova, Vinohradská, Španělská a Wilsonova. Území je centrální
částí hlavního a největšího města ČR a je tudy vedena jedna z nejzatíženějších komunikací
metropole a na ni navazující silniční síť.
Území dotčené záměrem je využíváno jako komunikační uzel průjezdné silniční dopravy,
železniční dopravy na přilehlém Hlavním nádraží a pěší dopravy z MHD – metra a tramvaje.
Jsou zde však zároveň dvě významné kulturní instituce – Národní muzeum území a Státní
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opera, sevřené mezi dva proudy nepřetržitého toku motorových vozidel. Severně od Státní
opery jsou nadzemní garáže Slovan.
V celém území je řada obydlených domů, některé jsou částečně využívané jako kanceláře a
jiné nebytové prostory (např. hotely). Z tohoto pohledu lze konstatovat, že území je vzhledem
k vysoké koncentraci obyvatelstva na malé ploše, co se týče kvality ovzduší, velmi zatíženou
lokalitou. Hluková zátěž se pohybuje ve dne na hodnotě cca 71 – 73 dB a v noci na hodnotě cca
65 – 68 dB.
Přírodní plochy zde neexistují, jako přírodě blízké plochy je možno uvažovat plochy městské
zeleně, jejichž plocha je výrazně menší, než ploch zpevněných. Část území podél JZ a JV
strany muzea tvoří Čelakovského sady u Hlavního nádraží jsou Vrchlického sady a na
severním předmostí pak lokalita Na Karlově, přecházející v park Folimanka.
Vzhledem k hustému osídlení jsou pro hodnocení z hlediska jeho celkové únosnosti podstatné
především znečištění ovzduší, hluk a z toho vyplývající zdravotní rizika a využívání území
(např. pěší a cyklistická doprava). Převážné dopravní zatížení automobilovou dopravou je
místní a obslužná doprava, takže nelze očekávat významné změny způsobené dopravněinvestičním řešením.
V tomto úseku magistrála prochází památkovou rezervací, jejíž hranice prochází od
Nuselského mostu ulicí Sokolskou k ulici Žitné a po hranici městských částí Praha 1 a 2
zahýbá do Legerovy ulice a pokračuje směrem k Hlavnímu nádraží.
Zásadní je skutečnost, že vzhledem k tomu, že předkládaný záměr není výstavbou nového
dopravního koridoru, ale pouze úpravou stávajícího, je možné vycházet z poznatků
z dosavadního cca třicetiletého provozu SJM, kde je nej významnějším problémem hluk z
dopravy.
Celkově lze území označit jako silně urbanizované s vysokým zatížením především
automobilovou dopravou bez přírodních prvků.

Vlivy záměru na životní prostředí a obyvatelstvo
Vlivy stavby a provozu Zklidnění SJM na jednotlivé složky ŽP jsou popsány v kapitole D.I.,
celkový přehled v kap. D.II.
Z přehledu je zřejmé, že z hlediska vlivů na přírodu a krajinu nemá záměr žádný významný
negativní vliv.
Návrh záměru splňuje svůj účel, především sníží dopravní zatížení SJM a v rámci pražské
dopravy bude sloužit především jako doplňující komunkace.
Celkově lze konstatovat, že trvalé negativní vlivy představuje především zůstávající zátěž
obytných oblastí hlukem a emisemi z provozu automobilů a z toho vyplývající zdravotní
rizika.
Vliv na městské části se projeví především změnou definitivního dopravního režimu v území
přímo dotčených městských částí Praha 1 a Praha 2, ale i zprostředkovaně v městských
částech Praha 3, 4 a 7.
Tab. 37 Vliv záměru na jednotlivé městské části
Městská část Vliv záměru
Praha 1

oddělení průjezdné automobilové dopravy od okolí se všemi pozitivními důsledky,
propojení Vinohrad s Václavským náměstím,
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Městská část Vliv záměru

Praha 2

Praha 3
Praha 4

Praha 7

umožnění realizace navazujících záměrů (revitalizace tramvajových tratí, revitalizace prostoru
Václavského náměstí, revitalizaci komunikační sítě v okolí centra města,
trvalý zábor půdy bude eliminován územím, které bude revitalizováno,
negativní vliv vykácení dřevin v Čelakovského a Vrchlického sadech bude kompenzován novou
výsadbou a spojením obou částí Čelakovského sadů
snížení počtu parkovacích stání v centru města v důsledku demolice garáží Slovan
provádění prací (především hloubení tunelů) bude zatěžovat nejbližší obyvatele a chodce
• znečištěním ovzduší,
• hlukem,
• důsledky zvýšení provozu v ulicích, kam bude dočasně obousměrně soustředěna doprava,
• omezením pro pohyb chodců v okolí staveniště
dopravní komplikace při výstavbě
• dopravní opatření,
• doprava materiálů
při nedodržení základních opatření výstavby hrozí znečištění půdy, případně vody (odtok do
kanalizace) provozem stavebních strojů
snížení průjezdné automobilové dopravy od okolí se všemi pozitivními důsledky,
zvýšení průchodnosti území (přechody)
propojení Vinohrad s Václavským náměstím,
negativní vliv vykácení dřevin v lokalitě Na Karlově bude částečně kompenzováno novou výsadbou
provádění prací (především hloubení tunelů) bude zatěžovat nejbližší obyvatele a chodce
• znečištěním ovzduší,
• hlukem,
• důsledky zvýšení provozu v ulicích, kam bude dočasně obousměrně soustředěna doprava,
• omezením pro pohyb chodců v okolí staveniště
dopravní komplikace při výstavbě
• dopravní opatření,
• doprava materiálů
při nedodržení základních opatření výstavby hrozí znečištění půdy, případně vody (odtok do
kanalizace) provozem stavebních strojů
V Seifertově ulici nebude doprava významně ovlivněna, doprava v Husitské ulici poklesne po
zprovoznění tunelu Blanka (o cca 2000 vozidel denně) a k dalšímu poklesu dojde v případě
realizace variant 1 a 2.
V ulici 5. května doprava po uvedení tunelu Blanka klesne minimálně, významně (až o 20 000
vozidel denně) poklesne v případě variant 1 a 2, naopak v případě variant 3 a 4 se dprava opět
přiblíží původní intenzitě.
dopravní komplikace při výstavbě, především doprava materiálů
Po zprovoznění tunelu Blanka klesne provoz ze současných 85 200 na 81 700 voz/den (Hlávkův
most) resp. 54 700 na 35 400 voz/den (Argentinská), tyto hodnoty se dále vlivem předkládaného
záměru již příliš nezmění.
dopravní komplikace při výstavbě, především doprava materiálů

Všechny negativní vlivy výstavby je nutné snížit vhodným způsobem výstavby a opatřeními,
uvedenými v kap. D.IV. Případná upřesnění opatření budou provedena v následných stupních
projektové dokumentace k jednotlivým hlavním částem projektu.

Posouzení variant
Varianty jsou posouzeny v části E.

Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru
Opatření navržená ke snížení negativních vlivů záměru jsou navrhována pro jednotlivé fáze
záměru, podrobně jsou popsána v kap. D.IV. Jsou rozdělena na:
♦ Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP a DZS)
♦ Opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
♦ Opatření pro fázi provozu záměru
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Závěr
Severojižní magistrála svou polohou ve městě na sebe váže značný podíl automobilové
dopravy. Po realizaci Městského okruhu v úseku Strahovský tunel – Pelc Tyrolka (tunel
Blanka) dojde k odlehčení dopravní zátěže na Severojižní magistrále a to hlavně o vztahy
Praha 5 – Praha 8 a ve směru dálnic D1 – D8. Severojižní magistrála i nadále bude atraktivní
pro vnitroměstské transitní a radiální dopravní vztahy, pokud se nenabídnou alternativní trasy.
Je zřejmé, že zklidnění Severojižní magistrály je bezprostředně svázáno s otázkou zavedení
zpoplatnění vjezdu a dalších opatření, která budou regulovat celkový počet vjezdů. Toto
opatření však vyvolá přelévání dopravy do okolní dopravní sítě a tím zhoršení problémů na
plošně větším území což vyvolá nároky na řešení alternativních dopravních tras.
Předkládaná dokumentace hodnotí vlivy na životní prostředí navrhovaného možného řešení
úpravy Severojižní magistrály v Praze v úseku mezi Hlavním (Wilsonovým) nádražím a
Nuselským mostem. Po výběru varianty k realizaci budou v dalším stupni PD podrobně
dořešeny jednotlivé detaily (např. průchod pěších, přesné vedení cyklotras) a provedeny
detailní průzkumy (inženýrsko-geologický, dendrologický, biologický). PO shromáždění
všech připomínek a veřejném projednání budou do projektu zapracovány relevantní
připomínky (relevantnost určí MŽP svým stanoviskem).
Za zcela průkazné lze považovat, že jakoukoliv navrhovanou úpravou dojde ke snížení
celkového počtu vozidel projíždějících oblastí (část Prahy 1 a Prahy 2) a tím ke snížení
zdravotních rizik. Rozdíly v hodnocení jednotlivých navrhovaných variant jsou tak malé, že
lze stěží obhájit obrovské náklady na tunelové varianty. Většina vozidel, které budou
posuzovanou oblastí projíždět, mají v širší oblasti svůj zdroj nebo cíl. Navíc tunelové varianty
umožňují lepší průjezd, a i když více odlehčují ulice Legerova a Sokolská, více zatěžují ulici
5. května.
Současná i výhledová situace v území vyžaduje rychlé rozhodnutí a realizaci některé
z aktivních variant. Vzhledem k malým rozdílům na zdraví obyvatel, které preferují tunelové
varianty, se jako nejreálnější jeví varianta 1. Po realizaci této varianty bude nutné
administrativně omezit co nejvíce vjezd do oblasti tak, aby nebyla využívána pro tranzit a
dopravu i značením odklonit na městský okruh a to jak severojižní, tak východozápadní
dopravu.
Položení nové obrusné vrstvy ze speciální směsi asfaltového betonu se zvýšenou schopností
tlumit hluk by se mohlo stát významnou možností řešení nevyhovující akustické situace
chráněných objektů situovaných podél dopravně silně exponované SJM v posuzovaném
úseku.
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ČÁST H PŘÍLOHY
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Stanovisko orgánu ochrany přírody, podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.
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Vypořádání připomínek k oznámení
Obecné poznámky ke stavbám v Praze.
Projektová EIA vždy řeší předkládaný záměr a požadavky na neúměrné rozšiřování rozsahu
povede k nemožnosti realizovat jakýkoliv záměr. Nelze v každé EIA v Praze požadovat řešení
celého dopravního systému.
Příkladem budiž požadavky např. na městském okruhu či radiálách, kde je požadováno
zjištění vlivů i na druhé straně Prahy, případně potenciální vlivy při realizaci či nerealizaci
jiných dopravních staveb.
To by mělo být předmětem SEA koncepce dopravního řešení či dopravní politiky, včetně
různých variant řešení a různých scénářů výstavby, ale nemělo by to být požadováno v rámci
projektové EIA, kdy je nutno hlavně zjistit, zda vlivy předkládaného záměru jsou
akceptovatelné či nikoliv.
Konkrétní připomínky lze řešit v další přípravě stavby, problematiku širších vztahů komentuji
v obecné poznámce.
Vyjádření (i dílčí) bez připomínek nejsou uváděna, stejně tak jako konkrétní připomínky
k technickému řešení (např. respektování stávajících sítí), které budou znovu projednávány při
další projektové přípravě vybrané varianty.
Tab. 38 Komentář k připomínkám k oznámení

Připomínka

Komentář

Odkaz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Martin Langmajer, Radní hlavního města Prahy
V předložených materiálech není presentován základní grafický
výpočet rozložení izofon v řešeném prostoru, před a po realizaci
záměru a dále není provedeno kalibrační měření hluku pro přesné
nastavení výpočtového modelu na uvedenou lokalitu. Výše zmiňované
nedostatky je třeba k hodnocení záměru doložit.
Lze konstatovat, že ve větší části zájmového území dojde vlivem
realizace navrženého dopravního řešení ke snížení imisní zátěže.
V okolí výdechu z tunelu může lokálně dojít ke krátkodobému zvýšení
koncentrací až o 100 µg/m3, při limitu 200 µg/m3, který je v dané
oblasti překračován již v současné době. V oblasti obytné zástavby v
blízkosti výdechu může dojít ke zvýšení koncentrací až o 5 µg/m3.
Doporučujeme zvážit možnost omezení množství emisí škodlivin
formou filtrace vzduchu či jiného způsobu separace škodlivin ze
znečištěného vzduchu z tunelu před jeho vypuštěním ve výdechu.
Z hlediska městské zeleně byl dle textu oznámení proveden orientační
dendrologický průzkum, ale v příloze oznámení chybí, popis porostů je
proveden pouze slovně. Do dalšího stupně projektové přípravy záměru
je třeba zásahy do zeleně upřesnit, přičemž nejhodnotnější dřeviny by
měly zůstat zachovány. Pro území parku bude nutné zpracovat studii
obnovy parku dle hledisek památkové péče.
V oznámení jsou doloženy zátěžové diagramy (viz např. příloha č. 2
oznámení – dopravní prognóza, příloha č. 3 - hluková studie, příloha č.
4 - rozptylová studie), které pro hodnocení vlivů záměru na životní
prostředí zpracovala firma CityPlan k časovým horizontům r. 2008,
2015 (var. nulová a aktivní), 2020 (var. nulová a aktivní). Firma
CityPlan nedisponuje aktuální databází ÚPn hl. m. Prahy, doložené
modelové zatížení komunikaèní sítì proto není možné akceptovat jako
vstupy pro vyhodnocení záměru. K hodnocení vlivů záměrů v hlavním
městě na životní prostředí je třeba vycházet z aktuálních oficiálních
hodnot zatížení komunikační sítě, které poskytuje Útvar rozvoje hl. m.
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Jak v oznámení, tak v HS je
problém pojednáván, v HS
bylo celkem 13 schémat
rozložení izofon. Kalibrace je
v HS provedena, izofony pro
noční hluk součástí HS
Nový návrh předpokládá
různá řešení v jednotlivých
variantách. Filtrace je
navržena

Příl. 3

Průzkum byl v příloze 6, pro
dokumentaci doplněn.
Přesnější průzkum i soupis
kácených dřevin bude
poveden pro vybranou
variantu v dalším stupni PD.
V oznámení použitá prognóza
CityPlan, je v dokumentaci
nahrazena elaboráty TSK-ÚDI
a ÚRM.

Příl. 6,
kap. D.I.7,
D.IV.

Příl. 2
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Připomínka
Prahy, v případě současného stavu též Technická správa komunikací
hl. m. Prahy.
K technickému řešení návrhu se nemůžeme na základě doložených
grafických příloh komplexně vyjádřit. Pokud je předložený záměr
chápán jako první etapa, na kterou může v druhé etapě navazovat
výstavba tunelů severojižní magistrály až k Nuselskému mostu,
upozorňujeme, že takové řešení s dlouhými tunely pod zástavbou MÈ
Praha 2 představuje celkové zatraktivnění severojižní magistrály, což
může mít významný vliv na zatížení komunikační sítě v okolních
městských částech.
Předložený návrh řešení magistrály a navazující komunikační sítě
představuje svým významem zásadní změny v území vůči současnému
stavu, které jsou, respektive budou středem pozornosti široké
veřejnosti. Procesu hodnocení vlivů musí proto předcházet projednání a
schválení technického řešení návrhu se všemi jeho důsledky do území,
doložené minimálně stanovisky URM, příslušných odborů MHMP,
městských částí, kterých se důsledky stavby mohou z hlediska dopadů
na zatížení komunikační sítě dotýkat.
Konstatujeme, že návrh vyvolá výrazné dopady do území, které není
možné na základě poskytnutých příloh k oznámení komplexně
posoudit.
I když platný ÚPn hl. m. Prahy s přeložkou severojižní magistrály za
Muzeum počítá, konkrétní předložené řešení vyžaduje dořešit otázku
souladu návrhu s tímto územním plánem.
Oznámení zahrnuje pouze jednu z variant, které jsou v současné době
studijně prověřovány.
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Komentář

Odkaz

Oznamovatel pro zpracování
dokumentace předložil 6
variant možného řešení (v
rozsahu Hlavní nádraží –
Nuselský most). Celkem je
hodnoceno 5 variant (včetně
nulové).
Projednání a schválení je
reálné po výběru nejvhodnější
varianty, k čemuž má
dopomoci předkládaná
dokumentace.
Ostatní připomínky jsou
akceptovány.

Příl. 1,
kap. B.I.5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1, ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI, Odbor Kancelář starosty, Odděleni
územního rozvoje
Žádá o posouzení záměru oznámeného jako "Zklidnění Severojižní
magistráty v prostoru u Národního muzea" podle zákona Č, 100/2001
Sb" o posuzování vlivu na životní prostředí

Je předmětem předkládané
dokumentace

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2, ZÁSTUPCE STAROSTKY
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí ve
znění dalších předpisů uvádí, že účelem posuzování vlivu na životní
prostředí je získat objektivní odborný podklad pro vydání rozhodnutí.
Má-li být vydáno rozhodnutí, musí být podkladem jednak konkrétní
dokumentace podle stavebního zákona a jednak posouzení téže
dokumentace podle uvedeného zákona. V daném případe přesto, že
existuje několik variant řešení "zklidnění severojižní magistrály" (dále
SJM), lišících se m.j. trasou a komplexností řešení, nebyly hodnoceny
v předložené dokumentaci žádné varianty. MČ Praha 2 považuje v
tomto záměru za nepřijatelné konstatování v kapitole "E. Porovnání
variant řešení záměru", že se nenavrhují žádné varianty řešení
Zklidnění SJM a tedy ani porovnání jejich vlivu na životní prostředí a
veřejné zdraví.
Zařazení záměru do kategorie v kapitole B.1.1. na str. 7 považuje MČ
Praha 2 za nesprávné, neboť je hodnocen pouze malý úsek SJM,
vytržený ze všech souvislostí. MČ Praha 2 požaduje zpracování
záměru celého souboru staveb, zajištujících skutečné zklidnění SJM od
Nuselského mostu až po Wilsonovo nádraží a na navazujících příčných
komunikacích v území MČ Praha 2, zejména na Vinohradské třídě,
Žitné a Ječné ulici a jejich souhrnné EIA ve variantách.
Teprve na základě komplexního posouzení celého souboru staveb a
doprovodných opatření na stávajících komunikacích je možné záměr
rozdělit na smysluplné dílčí etapy a ty pak připravovat samostatně
podle ekonomických i technických možností a potřeb. Obsahem
předloženého záměru je zde pouze ,,1. etapa" blíže neřešeného celku,
jejímž obsahem je převedení SJM do tunelu pouze v úseku za

Variantní řešení oznamovatel
nepožadoval – navrhované
řešení vycházelo z dřívějších
studií.
Pro zpracování dokumentace
předložil oznamovatel 6
variant možného řešení (v
rozsahu Hlavní nádraží –
Nuselský most). Celkem je
vyhodnoceno 5 variant (včetně
nulové).

Příl. 1,
kap. B.I.5

Zařazení záměru pod pol.
II/9.1 je správné, neboť se
nejedná o dálnici ani
rychlostní silnici (pol. I/9.3) a
délka úpravy je kratší než
10 km (pol. I/9.4).
V dokumentaci je hodnoceno
širší území (přibližně mezi
nám. Míru a Karlovým nám).

Kap. B.I.3
a B.II.4
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Připomínka
Národním muzeem.
Záměr zužuje SJM na dva průjezdné jízdní pruhy, aniž by řešil úpravu
šířkového uspořádání navazujících úseků, které jsou čtyřpruhové a mají
být řešeny v blíže neurčené době. Je pouze uveden nekonkrétní odkaz
na blíže neřešenou další etapu, ve které se má humanizovat SJM podél
Sokolské a Legerovy ulice k Nuselskému mostu. Každé dílčí zklidnění
části centra, pokud není zasazeno do širších souvislostí, způsobí
přelévání dopravy na jiné komunikace v centru, zvláště pak v Praze 2.
Navíc muže vyvolat zhoršení v dosud hlukově a exhalačně nejvíce
zatížených částech SJM tj. v prostoru Legerovy ulice mezi Nuselským
mostem a Čelakovského sady.
Záměr vůbec neřeší dopravně nejzatíženější část SJM na území Prahy 2
tj. Legerovu ul. mezi I.P. Pavlova a Žitnou ani podobně přetížený úsek
od Rumunské k I.P. Pavlova. Rovněž nejsou řešeny nejzatíženější pěší
vazby pres SJM v oblasti nám. I. P. Pavlova tj. tam, kde na rozdíl od
situace před muzeem není pod Sokolskou ulicí pěším k dispozici žádný
podchod.
V dopravní prognóze záměr počítá s nepřijatelným zvýšením provozu
v úseku Anglické mezi Bělehradskou a Legerovou. Záměr dostatečně
dopravně ani z hlediska životního prostředí neposuzuje vliv tunelu na
extrémně přetíženou křižovatku Bělehradská x Anglická na ul.
Rumunská- nám.Míru- Italská.
Oznamovatelem záměru je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Z oznámení
není zřejmé, z jakého důvodu je oznamovatelem jiný subjekt než hlavní
město Praha, když jde o místní komunikaci (I. třídy) a nikoli o silnici či
dálnici.
V posledních letech nebyl proveden podrobný průzkum s měřením
zdrojů a cílů dopravy uvnitř městského okruhu. V nedávné době došlo
a ještě bude docházet k intenzivní investiční výstavbě podél SJM na
Pankráci, v Karlíně a v Holešovicích. Oznámení se neopírá o dopravní
studie komplexního řešení zklidnění celého centra města. Proto
oznámení nevychází z dostatečně přesných údajů a uváděné dopady
záměru na životní prostředí mohou být velmi zavádějící.
Záměr není v souladu s platným územním plánem hl. města Prahy.

Z oznámení je zřejmé, že záměr si vyžádá trvalý zábor a likvidaci
zeleně v části Čelakovského sadů. Tento úbytek již dnes tak
nedostatečné zeleně v centru města by měl být v rámci širšího řešení
terénních a sadových úprav dotčeného prostoru kompenzován.
Ve směru Holešovice - Pankrác není navržena světelná signalizace
před vjezdem do tunelu, ale je naopak těsně za ním v křížení s Žitnou
ulicí. Na takto zatížené komunikaci jde o velmi nestandardní řešení. To
znamená, že tunel bude neustále zatížen stojícími vozidly
vypouštějícími větší hodnoty exhalací, než při běžné jízdě. Každá
eventuální porucha na vzduchotechnice tunelu způsobí ohrožení zdraví
řidičů a obyvatel kolem jeho vyústění. Případně může způsobit
dopravní kolaps.
Záměr neřeší zvýšené zatížení exhalacemi před světelně řízenými
křižovatkami v křížení SJM s Rumunskou, Ječnou a Žitnou ulicí.
V kapitole B.3 Ovzduší se tvrdí, že nedojde ke vzniku žádného nového
bodového ani plošného zdroje znečištění. Skutečností však je, že
převedením dnes povrchového, tedy liniového zdroje znečištění do
tunelu, větraného portály a mezilehlými výdechy nad terén, se dosud
liniový zdroj změní na několik zdrojů bodových. Dosud po celé délce
produkovaný hluk a škodliviny budou koncentrovány do několika bodů
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Komentář

Odkaz

Předkládaný rozšířený záměr
řeší větší rozsah území mezi
HN a Nuselským mostem.

Příl. 1,
kap. B.I.6

Předkládaný rozšířený záměr
zahrnuje popisované oblasti.
Dojde k mírnému snížení
dopravy, podchody nejsou
navrhovány.

Kap.
B.II.4,
D.I.1, D.IV

Ulice přenese i „nepřijatelné“
dopravní zatížení za cenu
snížení úrovně kvality
dopravy – je nutno
respektovat skutečnost.
ŘSD bylo MD pověřeno
zajištěním investiční přípravy
SJM.

Příl. 2,
kap. B.II.4

Dopady záměru v oznámení
jsou spíše pesimistické –
maximální doprava.
V dokumentaci je použita
prognóza ÚRM, lepší nelze
sehnat.

Příl. 2,
kap. B.II.4

Bylo uvedeno v oznámení i
v dokumentaci. Vybraná
varianta by měla být zařazena
do zpracovávaných ZÚR
HMP.
Likvidace zeleně je pojednána,
náhradní výsadbu určí MČ.

C.II.1

Správná poznámka pro
tunelová řešení je uvedeno v
dokumentaci.

Kap. D.III,
D.IV

RS postihuje především celou
širší oblast.
Souhlasím, je to chyba
formulace, jinak je výdech
v oznámení posuzován jako
bodový zdroj.

Příl. 6,
kap. D.I.7

Příl. 4,
kap. B.II.1,
D.I.2

Zklidnění SJM u Národního muzea

Připomínka
v území, které budou pro okolí horší, než při dnešním rozptýlení po
celé délce trasy. Způsobu a lokalizaci vývodu z odvětrávacího systému
je proto třeba věnovat mimořádnou pozornost.
V kapitolách věnovaných hluku a vibracím považujeme za zásadní
v další dokumentaci věnovat větší pozornost synergickým účinkům
vibrací ze stavby i provozu záměru, souběžně mělce vedeného tunelu
metra "C" a železničních tunelů trati CD z Ž. st. Praha - Wilsonovo
nádraží dož. st. Praha - Vršovice, a to na okolní zástavbu, ale i
technickou infrastrukturu a počítat v rozpočtu stavby s náklady na
odstranění případných způsobených škod, včetně poruch na
komunikacích, budovách, vedeních tech. infrastruktury.
V kapitole C.I. na str. 23 v tabulce 8 - Výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik území je nesprávně uvedeno
ochranné pásmo silnic, které je zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění zřízeno jen mimo zastavené území
obce. Zde není zřízeno ani územním rozhodnutím podle stavebního
zákona. V uvedené kapitole chybí zmínka o faktu, že část dotčeného
území je součástí Pražské památkové rezervace a tím i památky
zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a zbytek
dotčeného území je v ochranném pásmu této památky a v území
památkové zóny. Zmínka o tom chybí i v kapitolách Chráněná území
podle zvláštních zákonů a Ochranná pásma na str. 36 oznámení.
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Odkaz

Tuto problematiku lze pouze
předepsat pro další přípravu a
provádění stavby

Kap.
B.III.4,
D.IV

Opominutí nemá vliv na
celkové vyznění oznámení.
V dokumentaci napraveno.

Kap. C.I,
kap. C.II.9,
D.I.9

Limity vycházejí z platné
vyhlášky. Podstatný je hluk
z automobilové dopravy
Každá tunelová varianta má
navržené odvětrání
Je součástí dokumentace.

Příl. 6,
kap. D.I.3

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Chybně stanovený limit v noční době v okolí tramvajové trati na
stranách 31 a 32.
Prověřit jiné možnosti odvětrání tunelu tak, aby byly co nejvíce
eliminovat negativní vlivy.
Rozšířit rozptylovou studii a hodnocení zdravotních rizik o znečištění
ovzduší benzo(a)pyrenem.
Hodnocení zdravotních rizik provést pro větší skupinu obyvatel (širší
okolí), aby bylo lépe patrné, kolika obyvatel se záměr dotkne (resp.
nárůst/snížení rizika z expozice znečišťujícím látkám).

V dokumentaci je hodnoceno
širší území od Hlavního
nádraží k Nuselskému mostu
(přibližně mezi nám. Míru a
Karlovým nám).
Uvedeno v dokumentaci

Dopracovat kumulaci vlivu s jinými záměry, zejména realizací
podzemních garáží v horní části Václavského nám. a zklidnění ul.
Legerova a Sokolská v úseku od ul. Žitná až k Nuselskému mostu.
V dalších stupních PD je nutné:
Podmínky byly již uvedeny
• zpracovat podrobnou hlukovou studii podle definitivního návrhu v oznámení v kap. D.4 a jsou
zahrnuty i do dokumentace.
řešení
• zpracovat hlukovou studii ze stavební činnosti, vč. návrhu opatření
vedoucích k eliminaci nepříznivých vlivů hluku a vibrací. Do
studie musí být zahrnuty i objízdné trasy a trasy pro dovoz/odvoz
stavebních materiálu a odpadu.
ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, Oblastní inspektorát Praha
Z hlediska nakládání s odpady dle zákona C. 185/2001 Sb., o Zahrnuto do dokumentace
odpadech, v účinném znění, nemáme připomínky, pouze upozorňujeme
na nutnost před bouracími pracemi (např. demolice garáží Slovan)
provést posouzení, zda objekt neobsahuje materiály s obsahem azbestu
a v případě, že ano, přijmout příslušná hygienická opatření a se
vzniklým odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech.
Z hlediska zákona C. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v Zahrnuto do dokumentace
platném znění, žádáme o kompenzaci ekologické újmy, která bude
řešena v procesu stavebního povolení společně s eventuelním kácením
dřevin rostoucích mimo les a náhradní výsadbou, včetně následné péče.
V dokumentaci je zmíněn zásah do přirozeného prostředí a přirozeného
vývoje některých zvláště chráněných druhů živočichů, což je dle § 50

Kap. B.I.6
Příl. 4,
kap. D.I.2
Příl.5, kap.
D.I.1

Kap. B.I.4,
D.VI
Kap. D.IV.

Kap.
B.III.3,
D.IV.

Kap. B.I.9,
D.I.7, D.IV

Dokumentace podle § 8 zákona
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zákona č. 114/1992 Sb. zakázáno, a proto je třeba pro tento zásah
zažádat orgány ochrany přírody o příslušnou výjimku.
Dále upozorňujeme, že pro kácení dřevin rostoucích mimo les a též
křovin je, dle zákona č. 114/1992 Sb., třeba povolení od příslušných
orgánu ochrany přírody.
V dalších fázích projektu je nutné předložení dendrologického
průzkumu s přesnou identifikací dřevin, které budou káceny a
konkrétní plán sadovnických úprav, obojí včetně nákresu.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR OCHRANY
PROSTŘEDÍ
V tabulce Tab. 7 Zatřídění a způsob odstranění odpadů, které mohou
vzniknout při výstavbě, uvedené na str. 21 oznámení, je chybně
zařazen odpad č. 170605 stavební materiály obsahující azbest. Místo
kategorie O má být uvedena kategorie N.
Orgán ochrany ovzduší považuje navržené řešení v aspektu odvětrání
tunelu za nevhodné.
Na jedné straně dochází k žádoucímu snížení koncentrací škodlivých
látek v okolí dnešní povrchové trasy SJM, na druhé straně však rozptyl
škodlivin z výduchového komínu způsobuje nepřijatelné zvýšení
koncentrací v jeho širokém okolí. OOP MHMP proto požaduje
provedení důkladného a podrobného přehodnocení výduchového
komínu z hlediska jeho lokalizace, výšky, směrového nastavení a
výfukové rychlosti vypouštěné vzdušiny tak, aby byl v maximální míře
eliminován vliv škodlivých emisí na okolní chráněnou zástavbu. Tento
proces v rámci přípravy oznámení záměru pravděpodobně neproběhl.
Přitom se jedná o velmi podstatnou úpravu dopravních poměrů v
centru města s významným vlivem na desítky let do budoucnosti. Z
hlediska zájmů ochrany ovzduší je nutno provést variantní a velmi
důkladné vyhodnocení, které bude zaměřeno na optimalizaci parametrů
větracího systému včetně jeho vyústění do atmosféry.
Orgán ochrany ovzduší kromě toho doporučuje, aby práce na
posuzované 1. etapě prací na dopravním zklidnění Severojižní
magistrály byly zahájeny až po zprovoznění městského okruhu Pelc
Tyrolka - Barrandovský most.

Převážná většina nových komunikací je umístěna do trasy stávajících
silnic. Trasa nových komunikací zasahuje do stávající zeleně zejména
v prostoru Čelakovského sadů, dále v prostoru plánované rampy
okružní křižovatky před budovou Wilsonova nádraží. Dojde k vykácení
některých dřevin v prostoru stavby a naopak k rozšíření ploch parku i
do prostoru stávajících ulic a zpevněných ploch.
Zvláště chráněné druhy rostlin nejsou v zájmovém území přítomny.
Dle přílohy č. 6 bylo při šetření v parku Čelakovského sady nalezeno
sice minimum vhodných biotopů, tj. starého dřeva (pařezů) v kontaktu
se zemí, ale je zde možný potencionální výskyt Roháče obecného
(Lucanus cervus), jenž je dán historicky. Jedná se o malou část parku
při západním rohu budovy Národního muzea, dle doporučení
uvedených v příloze 6 je vhodné tyto stromy zachovat (jedná se o
původní starší výsadbu parku nejméně dotčenou stavbou magistrály). S
tímto doporučením se ztotožňujeme a požadujeme před započetím
přípravných prací ke stavbě biologický průzkum opakovat, aby byl
zjištěn aktuální stav. Roháč obecný je zvláště chráněným druhem v
kategorii ohrožených. Budou-li záměrem porušeny základní podmínky
ochrany zvláště chráněných živočichů dle § 50 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), je třeba
požádat o výjimku ve smyslu § 56 zákona.
Kvalita vypouštěných odpadních vod musí být v souladu s platným
Dokumentace podle zákona č. 100/2001 Sb

Opraveno v dokumentaci

Kap.
B.III.3

Každá tunelová varianta má
navržené odvětrání

Příl. 4,
kap. D.I.2

Otázka zprovoznění a
souvislosti s jinými stavbami
města je v oznámení
diskutována a je uvedena i
v dokumentaci a vychází
z toho i prognóza dopravy
Připomínky v dokumentaci
respektovány

Kap. B.I.6,
B.II.4

Kap. B.I.9,
D.IV

Zahrnuto do dokumentace

Kap. D.IV
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Kanalizačním řádem pro jednotnou kanalizaci v povodí Ústřední
čistírny odpadních vod Praha. Zavádění drenážních vod a průsakových
vod ze stavebních jam do kanalizace se nepředpokládá.
Vzhledem k tomu, že využívané plochy jsou již nyní odkanalizovány,
nemůže docházet k velkým kvantitativním změnám.
Čištění tunelů je třeba zajistit tak, aby nebyla voda z jejich mytí
zaváděna do kanalizace přímo, ale dle znečištění bude nezbytné
zajišťovat náležité čištění těchto vod (odvozem k likvidaci na zařízení,
které je k tomu účelu).
Aby byla minimalizována možnost úniků ropných látek, bude
věnována pozornost technickému stavu stavebním mechanizmů a
vypracován a schválen vodoprávním úřadem OOP MHMP plán pro
případ úniku závadných látek po dobu výstavby.

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR KULTURY,
PAMÁTKOVÉ PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU
Dotčené pozemky a objekty leží v území s archeologickými nálezy ve
smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči ve znění pozdějších předpisů, v památkové rezervaci
v hlavním městě Praze, která je od roku 1993 prohlášena za památku
světového kulturního dědictví UNESCO, a jsou chráněny dle
citovaného zákona a nařízení vlády č. 66/1971Sb. o památkové
rezervaci v hlavním městě Praze.
Předmětem památkové ochrany jsou na území Pražské památkové
rezervace (PPR) kromě prohlášených kulturních památek rovněž
stavby a jejich soubory, které nejsou nemovitými kulturními
památkami, ale které vykazují dílčí památkové nebo urbanistické
hodnoty dotýkající se vnitřní i vnější architektury. Soudobými vstupy
do stávající historické zástavby rezervace nesmí být narušena
objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno
prostředí PPR.
Z hlediska zájmů, chráněných dle §14 odst. 2 zákona č.20/1987 Sb., o
státní památkové péči, v platném znění (dále zákona), požaduje MHMP
- OKP předložit projektovou dokumentaci k jejímu posouzení ve
správním řízení. Toto správní řízení bude následně ukončeno vydáním
závazného stanoviska dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb (správní řád).

Zahrnuto do dokumentace

Kap. B.I.9,
C.II.9,
D.I.9, D.IV

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR DOPRAVY
Navržené řešení bohužel zohledňuje pouze zlepšení podmínek na
území Prahy 2. Navazující úseky jak na Praze 4, tak na Praze 7 budou
stále přenášet značnou dopravní zátěž po stávající komunikační síti,
tedy po povrchu. Toto řešení tedy neodpovídá cílům humanizace celé
tzv. "severojižní magistrály".
Navíc je předpoklad, že křížení s ulicí Anglickou nebude kapacitně
vyhovovat a vozidla čekající na výjezd na povrch budou stát v tunelu,
což je z hlediska bezpečnosti krajně nevhodné.

Konkrétní záměr byl proti
oznámení rozšířen až
k Nuselskému mostu. Celkové
řešení SJM ve všech úsecích
musí být řešeno v ZÚR. Bylo
zpracováno celkem 6 variant
řešení, některé z nich problém
úrovňového křížení
s Anglickou ulicí řeší lépe.

Kap. B.I.5,
B.I.6,
D.III, D.IV

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, KOMISE RADY PRO
CYKLISTICKOU DOPRAVU
Komise žádá v rámci připomínek v procesu posuzování vlivu na
životní prostředí projektu "Zklidnění SJ magistrály v prostoru u
Národního muzea" přepracování návrhu (projektu) a jeho doplnění o
vhodné prvky cyklistické infrastruktury. (dle usnesení RHMP c.
0544/2003 ze dne 29.4.2003), zajištující vazby celoměstské cyklistické
dopravy, především páteřních cyklotras A24 a A41.
Komise požaduje být přizvána k projednání připomínek a nabízí
spolupráci na řešení záměru.
Už v tomto stupni zpracování záměru svědčí zařazení problematiky
cyklodopravy do kapitoly Turistika o ne zcela úplném pochopení
zpracovatele návrhu ohledně komplexnosti problematiky dopravy,

Do projektu jsou zahrnuty
pásy pro cyklisty
v požadovaných trasách

Kap.
C.II.1,
D.I.1

Není předmětem EIA,
uvedeno do podmínek
V oznámení uvedeno pro
zkrácení textu, v dokumentaci
zvláštní oddíl.

Kap. D.IV
Kap.
C.II.1,
D.I.1

Dokumentace podle § 8 zákona
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Připomínka
především jednotlivých druhů dopravy a jejich vztahu a provázanosti s
územím a zároveň jejich specifickými nároky na charakter prostředí a
dopravní infrastrukturu.
V situacích jsou veškeré komunikace řešeny především pro motorovou,
pěší či veřejnou dopravu, cyklistická infrastruktura na potřebných
místech chybí (křížení páteřních tras, nikoliv rekreačních cyklostezek).
Cyklisté jsou ve vizualizacích a příčných řezech znázorněni v
přidruženém prostoru na chodníku, kde bud' stojí u přechodu pro
chodce nebo popojíždějí bez možnosti průjezdu. Navazující cyklistické
dopravní vazby jsou návrhem zcela zpřetrhány.
Návrh tak především způsobí upevnění neprůjezdnosti území a
přerušení vazeb cyklodopravy v oblasti, především pro směr v linii
páteřní cyklotrasy A41 (nám. I.P.Pavlova-Muzeum-HI. nádraží) a
cyklotrasy A24 (Můstek-Jahodnice) včetně návazností. To je v rozporu
s Usnesením Rady HMP c. 0544 ze dne 29.4.2003, kterým uložila
Rada HMP Odboru městského investora MHMP (a TSK a DP)
"zajištovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací
případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných
podmínek pro cyklistickou dopravu".
V případě realizace navrhovaných řešení nedochází k zajištění
srovnatelných podmínek cyklodopravy s ostatními druhy dopravy, ale
naopak k výraznému zvýšení disproporce v nabídce dopravní
infrastruktury, a to v neprospěch šetrných způsobů dopravy, v tomto
případe především dopravy cyklistické.

Komentář

Odkaz

V konečném řešení
spolupracovat, uvedeno do
podmínek

Kap. D.IV

Zařazení záměru pod pol.
II/9.1 je správné, neboť se
nejedná o dálnici ani
rychlostní silnici (pol. I/9.3) a
délka úpravy je kratší než 10
km (pol. I/9.4).

Kap. B.I.3
a B.II.4

Pro zpracování dokumentace
předložil oznamovatel 6
variant možného řešení (v
rozsahu Hlavní nádraží –
Nuselský most). Celkem je
vyhodnoceno 5 variant (včetně
nulové). V dokumentaci je
hodnoceno širší území
(přibližně mezi nám. Míru a
Karlovým nám). Podle
dopravní prognózy jde
především o dopravu lokální,
kterou nelze z centra odvést.

Příl.1, B.2
kap. B.I.2,
B.I.5,
B.I.6,
B.II.4, část
E

Společnost pro trvale udržitelný život
Již zařazení záměru do kategorie v kapitole B.I.1. na str. 7 je
nesprávné. Severojižní magistrála (dále jen "SJM") má nejen v
prostoru u Národního musea v obou směrech nejméně 3 jízdní pruhy, v
místech s odbočovacími pruhy dokonce 4 v jednom směru. I když je
dnes dělená nejen před a za Národním museem, ale od Hlavního
nádraží až po nájezdy na Nuselský most do dvou jednosměrných
komunikací oddělených blokem domů, je potřeba ji vnímat jako jeden
funkční celek o 6 až 8 jízdních pruzích, zejména má-li být v některých
z uvažovaných variant odsunuta z prostoru Václavského náměstí za
Národní museum. Stěží lze předpokládat, že situace v tomto úseku
SJM se zlepší, bude-li průjezdný profil na dílčí části zredukován na
2x2 jízdní pruhy a přesunut pod zem. To by znamenalo nejen snížení
kapacity, ale i ztížení návazností na další komunikace a křižovatky v
Praze 1 a 2, včetně rovněž tranzitem velmi zatížených ulic
Vinohradské, Žitné a Ječné. Proto patří podle našeho názoru
jednoznačně do kategorie 1- záměry, které se posuzují vždy.
Kapitola B.I.2. Rozsah záměru uvádí, že obsahem záměru je pouze 1.
etapa širšího záměru zklidnit SJM od Wilsonova nádraží až po
Nuselský most. Tato 1. etapa řeší převedení SJM do tunelu pouze v
úseku od nadzemního parkoviště Slovan po vyústění ulic Hegerova a
Mezibranská do Čelakovského sadu. Trváme na tom, že je potřeba
provést hodnocení vlivu na životní prostředí na celý záměr,
představující skutečné zklidnění SJM v celém jejím průběhu od
Wilsonova nádraží až po Nuselský most, a. to včetně širších
souvislostí, především návaznosti, napojení a zklidnění komunikací,
zprostředkujících také západo-východní tranzit pres MČ Praha 2, tedy
ulic Vinohradské, Žitné a Ječné. Je neúnosné, aby v místě provizorního
ukončení 1. etapy a vybudování výjezdních ramp na povrch bylo okolí
tohoto místa v budoucnosti znovu vystaveno negativním účinkům
stavby 2. etapy. Jsme dále přesvědčeni, že i po realizaci městského a
silničního okruhu, které část, dopravy, zejména pak tranzitní ze SJM a
jmenovaných komunikací odčerpá, půjde vzhledem k poloze uprostřed
města nadále o velmi zatížené komunikace, jejichž okolí je nutno
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chránit před negativními vlivy automobilové dopravy. Zatím je ochrana
před hlukem a emisemi v této části města nulová, a to je třeba zásadně
a rychle změnit. Požadujeme proto řešit zklidnění SJM Od Wilsonova
nádraží až po nájezd na Nuselský most v jediné etapě.
Tak, jak je záměr prezentován, nesporně přispěje ke zlepšení funkčního
i prostorového uspořádání Vác1avského náměstí v prostoru před
Národním museem a ke zklidnění této exkluzivní části centra Prahy a
Pražské památkové rezervace, pro Prahu 2 je to však řešení zcela
nedostatečné a z hlediska sledovaného záměru neúčinné. I z tohoto
důvodu požadujeme pojmout záměr zklidnění SJM velkoryseji, jak je
naznačeno výše, a ve více variantách, které musí být vyhodnoceny a
porovnány z hlediska technické, ekonomické i provozní náročnosti, ale
i vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví. Zásadně nesouhlasíme,
aby vyhodnocení bylo prováděno takto po dílčích částech, bez
souhrnného vyhodnocení celého souboru staveb, potřebných pro
skutečné zklidnění SJM a navazujících komunikací na území MČ
Praha 2.
Máme pochybnost i o navrhované podjezdné výšce v tunelech pouhých
4,50 m. I když předpokládáme, že na SJM bude vyloučen provoz
nákladních automobilů s vyšší 'nosností, nelze vyloučit potřebu použít
této komunikace při řešení mimořádných a krizových situací pro
průjezd jeřábů, požární, vyprošťovací a jiné speciální automobilní
techniky. Přivítali bychom proto, kdyby podjezdná výška odpovídala
standardním 5,40 m.
Z oznámení je zřejmé, že záměr si vyžádá trvalý zábor a likvidaci
zeleně v části Čelakovského sadů. Tento úbytek již dnes tak
nedostatečné zeleně v centru města by měl být v rámci širšího řešení
terénních a sadových úprav dotčeného prostoru kompenzován.
Doba výstavby, uvedená v kapitole B.I.7., totiž 4 roky (2010 - 2013),
by měla být limitní pro celý úsek od Wilsonova nádraží až po Nuselský
most. Mělo by být samozřejmostí maximální nasazení stavebních.
kapacit a provádění prací, nerušících noční klid (především ražení
tunelů) v třísměnném provozu, aby tato živá část města byla
omezována a obtěžována stavbou po co nejkratší dobu a aby se
vyřešilo celé potřebné zklidnění najednou.
Mimořádnou pozornost je z toho důvodu třeba věnovat v posouzení
vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví průběhu stavby, resp.
stavební činnosti a staveništní dopravě. Zejména umístění a provozu
zařízení staveniště, způsobu zajištění staveništní dopravy, odvozu
vytěžené zeminy, průběžnému čištění: mechanismů a dopravních
prostředků, vyjíždějících ze stavby, jak je zvykem v civilizovaných
zemích,' ale bohužel, ještě ne u nás. V oznámení doporučený odvoz
výkopku nakládkou na železniční nákladní vagony na přilehlou kolej
hlavního nádraží by měl být kategorickým požadavkem orgánů veřejné
správy na úseku ochrany životního prostředí, hygieny, dopravy i
územního plánování a stavebního řádu. Pozornost je třeba věnovat i
koordinaci a synergickým účinkům stavby a zařízení staveniště
souběžně uvažované rekonstrukce Národního musea, vč. bývalé
budovy Federálního shromáždění po vystěhování rozhlasové stanice
Svobodná Evropa.
Mimořádnou pozornost je třeba věnovat také omezením dopravy v
průběhu stavby, náhradní dopravě MHD; zajištění dopravní obsluhy,
přístupu záchranky a hasičů do dotčeného území a ke všem objektům
po dobu výstavby.
V kapitole B.3 Ovzduší se tvrdí, že nedojde ke vzniku žádného nového
bodového ani plošného zdroje znečištění. Skutečností však je, že
převedením dnes povrchového, tedy liniového zdroje znečištění do
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Odkaz

V dokumentaci, která se
zabývá pouze vlivy na životní
prostředí a veřejné zdraví, je
hodnoceno 5 zásadně
odlišných řešení v rozsahu
Hlavní nádraží – Nuselský
most

Kap. B.I.2,
B.I.5,
B.I.6, část
E

Žádná standardní výška 5,40
neexistuje. V daném případě
tunely splňují požadavky
příslušné ČSN, pro
mimořádné případy lze využít
povrchové trasy.

Příl.1

Zahrnuto do dokumentace

Kap. B.I.9,
D.I.7, D.IV

Otázka výstavby bude řešena
v ZOV pro vybranou variantu,
bude se významně lišit u
jednotlivých variant.
Požadavek v sobě skrývá
protichůdné požadavky – co
nejkratší výstavbu a omezení
provádění.
Vzhledem k možnostem
variantního řešení, absence
ZOV a zhotovitele nelze
přesně vyhodnotit vlivy
výstavby. Základní podmínky
pro výstavbu jsou
v dokumentaci uvedeny, dále
budou řešeny v průběhu
územního a stavebního řízení.

Kap. B.I.6,
B.I.7

kap. D.IV

Bude dořešeno při další
přípravě stavby

kap. D.IV

Chyba formulace, jinak je
výdech v oznámení posuzován
jako bodový zdroj.

Příl.4, kap.
B.II.1,
D.I.2
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tunelu, větraného portály a mezilehlými výduchy nad terén, se dosud
liniový zdroj změní na několik zdrojů bodových, koncentrujících dosud
po celé délce produkovaného hluku a škodlivin do několika bodů v
území, které budou pro okolí horší, než při dnešním rozptýlení po celé
délce trasy. Způsobu a lokalizaci vývodu z odvětrávacího systému je
proto třeba věnovat mimořádnou pozornost.
V kapitolách věnovaných hluku a vibracím v dokumentaci EIA bude
třeba věnovat větší pozornost, než je v oznámení, synergickým
účinkům vibrací ze stavby i provozu záměru, souběžně mělce
vedeného tunelu metra "C" a železničních tunelů trati ČD z ž. st. Praha
- Wilsonovo nádraží do ž. st. Praha -Vršovice, a to na okolní zástavbu,
ale i technickou infrastrukturu a počítat v rozpočtu stavby s náklady na
odstranění případných způsobených škod, včetně poruch na
komunikacích, budovách, vedeních, vodovodech a kanalizacích.
Vkapitole C.I. je na str. 23 v tabulce 8 Výčet nejzávažnějších
environmentálních charakteristik území, uvedeno ochranné pásmo
silnic (které se v zastaveném území města nevymezuje) a technické
infrastruktury, ale není tam zmínka o faktu, že část dotčeného území je
součástí Pražské památkové rezervace a tím i památky zapsané na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO (jako" "historické
jádro města Prahy") celý zbytek dotčeného území je v ochranném
pásmu této památky. Zmínka o tom chybí i v kapitolách Chráněná
území podle zvláštních zákonů a Ochranná pásma na str. 36 oznámení.
To je třeba doplnit a hlavně vnímat při projektování, schvalování i
provádění stavby. Mimo jiné nelze vyloučit archeologické nálezy, které
musí být ošetřeny v souladu se stavebním zákonem a zákonem o
památkové péci a mohou stavbu ve veřejném zájmu časově prodloužit
a věcně zkomplikovat.
Čelakovského sady jsou navíc jako historická zahrada zapsanou
chráněnou památkou, takže zásah do nich je nežádoucí, vyžadující
souhlas orgánu památkové péče a pokud je nezbytný, měl by být
minimalizován a kompenzován jinde v dotčeném území.
Předpokládáme, že v dokumentaci EIA budou podstatně bohatěji a lépe
ošetřeny širší souvislosti stavby v provozu po dokončení, v oznámení
jen lehce nadhozené v textu na str. 24 a stránkách následujících
zejména by mělo být vysvětleno, co vede projektanta a investora k
optimistickému předpokladu, že postačí zredukování příčného profilu
SJM na 2x2 jízdní pruhy (vliv realizace obou silničních okruhu k
odvedení tranzitu?), že to spolu se světelně řízenými křižovatkami
nepovede ke kongescím, se všemi negativními dopady na provoz i
životní prostředí a že se neprojeví negativně ztížené napojení příčných,
silně i tranzitem zatížených komunikací Vinohradské, Žitné a Ječné
ulice.
Za zcela nepřijatelné považujeme konstatování v kapitole "E.
Porovnání variant řešení záměru" v oznámení, že se nenavrhují žádné
varianty řešení Zklidněni SJM a tedy ani porovnáni jejich vlivu na
životní prostředí a veřejné zdraví. Požadujeme zpracování záměru
celého souboru staveb, zajištujících skutečné zklidnění SJM od
Nuselského mostu až po Wilsonovo nádraží a na navazujících příčných
komunikacích v území MČ Praha 2, zejména na Vinohradské třídě,
Žitné, a Ječné ulici a jejich souhrnné EIA ve variantách. Teprve na
základě komplexního posouzení celého souboru staveb a
doprovodných opatření na stávajících komunikacích je možné záměr
rozdělit na smysluplné dílčí etapy a ty pak připravovat samostatně
podle ekonomických i technických možností a potřeb.
S ohledem na výše uvedené zásadní námitky a připomínky
požadujeme, aby oznámení záměru bylo předkladateli vráceno k
přepracování (dopracování) na ucelený záměr na celý soubor staveb,

V dokumentaci je podrobně
řešeno
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Tuto problematiku lze pouze
předepsat pro další přípravu a
provádění stavby

Kap. D.IV

Souhlas – opominutí, které
nemá vliv na celkové vyznění.
V dokumentaci napraveno.
Otázka Čelakovského sadů je
diskutována výše.

Kap. C.I,
kap. C.II.9,
D.I.9,
D.I.7, D.IV

Zpracována dopravní
prognóza pro posuzované
varianty, dokud budou
obyvatelé používat auta, bude
docházet ke kongescím.
Zúžení profilu pouze
znepříjemní průjezd a odsune
auta do jiných ulic.

Příl. 2,
kap. B.II.4

Variantní řešení oznamovatel
nepožadoval – navrhované
řešení vycházelo z dřívějších
studií.
Pro zpracování dokumentace
předložil oznamovatel 6
variant možného řešení (v
rozsahu Hlavní nádraží –
Nuselský most). Celkem je
vyhodnoceno 5 variant (včetně
varianty nulové).

Příl.1, kap.
B.I.5, část
E

V dokumentaci je posouzeno
5 variantních řešení průjezdu
SJM včetně posouzení
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zajišťujících deklarované zklidnění nejen SJM v celém úseku od
Nuselského mostu po Wilsonovo nádraží, ale i na navazující
Vinohradské třídě, Žitné a Ječné ulici, na Karlově náměstí a v Resslově
ulici v Praze 2, rovněž přetížených tranzitním provozem. Přepracovaný
záměr musí být řešen ve více technicky, provozně, ekonomicky a
environmentálně přijatelných variantách a následné komplexní
vyhodnocení EIA musí být provedeno na všechny, vč. porovnání dle
stejných kritérií použitých tak, aby tendenčně nebyla některá z variant
zvýhodněna použitou metodou.

ovlivnění souvisejících ulic.

Odkaz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mgr. Petra Kolínská, Předsedkyně Klubu zastupitelů Strany zelených v
ZHMP, Zastupitelka za Stranu zelených v ZHMP
Součástí projektu není tramvajové spojení Václavského náměstí a
Vinohradské třídy. Tím vzniká další disproporce v kvalitě nabídky
dopravní infrastruktury pro individuální motorovou a veřejnou
hromadnou dopravu.
V rámci procesu EIA není posuzován celý projekt ( tedy i druhá etapa,
se kterou se počítá) včetne komplexního posouzení dopadu na celé širší
území

Novým mimoúrovňovým řešením křižovatek kapacita průjezdu zůstane
zachována, resp. se pravděpodobně ještě zvýší. To je ostatně
konstatováno i v samotné studii, kde tímto vzniká rozpor: jestliže "na
stávajícím průtahu Prahou po severojižní magistrále nedojde k
výraznějšímu poklesu dopravy ani po uvedení celého dopravního
systému (BII.- str. 16/73-prognóza CityPlan) a zároveň "plynulost se
zvýší", dochází tedy ke zvýšení kapacity průjezdu úseku oproti
stávajícímu stavu, nikoliv ke snížení. Bez přijetí dalších podpůrných
opatření (např. mýto) tak zůstane tato trasa atraktivnější pro tranzitní
severojižní směr oproti objízdným trasám po Městském či Pražském
okruhu.
Určení rozsahu samotného záměru je poněkud zavádějící, pro
objektivní posouzení a vyhodnocení dopadu záměru na území není
přípustné posuzovat pouze jednu sledovanou variantu a nulový stav. Je
nezbytně nutné též posouzení dalších variant, především nového
celopovrchového řešení (bez tunelových úseků) a odlišného řešení
prostorového uspořádání navazujících komunikací (i u tunelové
varianty), a to včetně dopadu na širší území namísto úzkého koridoru
samotné komunikace a jejího bezprostředního okolí.
Celkové snížení (pokles) emisí a hlučnosti je relativně nízké vzhledem
k nákladnosti a náročnosti zásahu. Aktivní snižování intenzit motorové
dopravy v centrální části Prahy by vedlo k mnohem lepším výsledkům
i při nulovém scénáři, zároveň by bylo možné hledat a realizovat
mnohem účinnější a příznivější dopravně-urbanistické řešení problému
severojižní magistrály i navazujících ulic - přivadečů
Podél nové komunikace v ose Vinohradské ulice jsou chodníky
odsazeny od vozovky za pásem trávníku, čímž prostředí ztrácí městský
charakter a zvláště při jižním okraji komunikace se výrazně prodlužují
vazby pěší dopravy zachováním trasy v ose stávajícího podchodu.
Namísto extravilánového pojetí komunikace s izolační zelení je nutné
utvářet městotvorný parter s chodníky doplněnými též k vozovce a
včetně doplnění prvku cyklistické infrastruktury.
V novém návrhu chybí přímé pěší (a cyklistické) spojení mezi
Vinohradskou ulicí a Hlavním nádražím, kdy již dnes i přes zákaz

V některých variantách je toto
spojení navrženo – není jisté,
zda bude vyžadováno.
Posílení veřejné dopravy je na
rozhodnutí magistrátu.
Pro zpracování dokumentace
předložil oznamovatel 6
variant možného řešení (v
rozsahu Hlavní nádraží –
Nuselský most). Celkem je
vyhodnoceno 5 variant
v rozsahů nám Míru a
Karlovo.
Nově navržené varianty tento
problém částečně řeší, hlavní
je silná lokální doprava.

Celkem je vyhodnoceno 5
variant v rozsahu nám Míru a
Karlovo.

Příl.1, kap.
B.I.6, D.VI

Příl.1, kap.
B.I.5, část
E

Příl.1, B.2,
kap. B.I.6,
B.II.4,
B.VI

Příl.1, kap.
B.I.5, část
E

Bez komentáře

Navrhované řešení
považujeme za vhodné –
detaily budou řešeny v dalších
stupních PD

V nových variantách
respektováno
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vstupu mnoho lidí využívá zvýšenou krajnici současné východní větve
severojižní magistrály ve směru do Holešovic, protože je tato trasa
několikanásobně kratší a ušetří tak několik minut cesty. Nový návrh
tuto skutečnost nejen nezohledňuje, ale vložením nové okružní
mimoúrovňové křižovatky naopak podmínky pro případný pohyb
pěších ještě zhoršuje.
Vzhledem k závažnosti problému a předurčení fungování dopravy
v širokém územním kontextu na desítky let dopředu není žádoucí
realizovat špatné řešení "v co nejkratším termínu", ale je naopak nutné
důkladné komplexní variantní posouzení možných záměrů. Navržený
záměr především zachovává vedení významné tranzitní (průjezdné)
silniční dopravy centrem města. Pokud má být tato funkce severojižní
magistrály formou rychlostního průtahu zachována, je pravděpodobně
nutné hledat jiné technické řešení, resp. takovéto řešení porovnat a
případně vyloučit variantním posuzováním, především s ohledem na
posouzení dopravní politiky (hlavního města Prahy i ČR) a rozvoje
nadřazené dopravní sítě (HUS, sběrné a rychlostní komunikace). Právě
nyní je potřeba provést důkladné posouzení více variant, které
vyhodnotí možné kombinace a výhodnost řešení a způsobu provedení
jednotlivých etapových úseku, včetně variantního zohlednění aktivní
dopravní politiky hl. města Prahy (např. "doplňující opatření,
zamezující jeho (-průtahu) využívání (mýto, poplatky, povolení apod).
Navrhované tunelové řešení není součástí platného územního plánu.

Komentář

Odkaz

Bez komentáře – nad rámec
projektové EIA

Je uvedeno

Sdružení Auto*Mat
Předložený návrh řeší pouze výsek celého koridoru SM a je předkládán
jako 1. etapa vícestupňové úpravy, není proto možné vyhodnotit
adekvátně vliv jednotlivého úseku na ŽP.
Pro vyhodnocení vlivu na ŽP je nutné provést komplexní posouzení
dopadu na celé širší území, tj. včetně související uliční sítě, sloužící
jako přivaděče.
Zklidnění dopravy v oblasti dotčené návrhem a v jejím bezprostředním
okolí není při navrhované podobě prokazatelné (úprava navrhuje
zavedení dvou plynule průjezdných pruhů pod povrchem oproti
nulovému stavu - třem pruhům se SSZ na povrchu).
Návrh neobsahuje řešení návazných organizačních opatření, které jsou
nezbytné pro naplnění záměru zklidnění dopravy v území ("mýto,
poplatky, povolení, apod. ").
Návrh neřeší nutné posílení veřejné dopravy v území (tram VinohradyVáclavské náměstí), které teprve povede k reálnému zklidnění
motorové dopravy a zvrátí disproporci v kvalitě nabídky dopravní
infrastruktury.
Návrh neřeší významné přímé pěší propojení Vinohrady - Hlavní
nádraží a opakuje tak chybu stávajícího řešení.
Návrh je nutné předložit k posouzení variantně a to min. s variantou,
která počítá samostatně s dokončením 1. etapy a jejím přínosem pro
zklidňování dopravy a variantou povrchového vedení přeložky.
Ad B.1.2, str. 7/73: Společně se záměrem by mělo dojít k propojení
tramvajové sítě již v první etapě návrhu, jinak vzniká další disproporce
v kvalitě nabídky dopravní infrastruktury pro individuální motorovou a
veřejnou hromadnou dopravu. Žádáme, aby propojení tramvajové bylo
nutnou součástí projektu, resp. podmínkou jeho realizace.
Ad B.1.4, str 7 a 8/73: Jestliže se v první etapě téměř automaticky
počítá s druhou etapou s dostavbou tunelu až k Nuselskému mostu,
mělo by v rámci procesu EIA dojít k posuzování celého úseku při
variantním porovnání kombinací možností nulového stavu či dostavby
jednotlivých úseků, a to včetně komplexního posouzení dopadu na celé
širší území, tj. včetně související uliční sítě, sloužící jako přivaděče,
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Navrženo více variant v úseku
Hlavní nádraží – Nuselský
most
Posouzeno širší území

Příl.1, B.2,
kap. B.I.5,
Kap. B.I.2,
D.I.

Řešeno a posuzován několik
variant, zúžením vozovky se
sníží kapacita
Tato opatření jsou mimo
možnosti EIA
Posílení veřejné dopravy je na
rozhodnutí magistrátu. V
některých variantách je toto
spojení navrženo – není jisté,
zda bude vyžadováno
V nových variantách
respektováno
Posouzeno 5 variant

Pokud to bylo možné, bylo
tramvajové propojení
Vinohradské a ˇˇSkrétovy
s Václavským náměstím
navrženo
Akceptováno

Příl.1, kap.
B.I.5, B.I.6
a další
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Připomínka
namísto sledování pouze výseku samotného koridoru severojižní
magistrály, a to pouze v délce první etapy.
Ad B.1.5, str. 9/73: Zavádějící tvrzení, kapacita průjezdu (propustnost
úseku pro automobilovou dopravu) se oproti stávajícímu stavu nesníží:
v současnosti je propustnost úseku dána propustností SSZ křižovatek
na Václavském náměstí a při ústí Vinohradské ulice. Zde jsou sice
vždy3 řadicí pruhy (pro přímý směr jízdy), avšak s výrazným deficitem
propustnosti daným délkou signálu "Stůj" oproti mimoúrovňovému
křížení bez omezení průjezdu. Novým mimoúrovňovým řešením tak
kapacita průjezdu zůstane zachována, resp. se pravděpodobně ještě
zvýší. To je ostatně konstatováno i v samotné studii, kde tímto vzniká
rozpor: jestliže "na stávajícím průtahu Prahou po severojižní magistrále
nedojde k výraznějšímu poklesu dopravy ani po uvedení celého
dopravního systému (BII.-str. 16/73-prognóza CityPlan) a zároveň
"plynulost se zvýší", dochází tedy ke zvýšení kapacity průjezdu úseku
oproti stávajícímu stavu, nikoliv ke snížení. Bez přijetí dalších
podpůrných opatření (např. mýto) tak zůstane tato trasa atraktivnější
pro tranzitní severojižní směr oproti objízdným trasám po Městském či
Pražském okruhu.
Ad B.1.5, str. 9/73: Určení rozsahu samotného záměru je poněkud
zavádějící, pro objektivní posouzení a vyhodnocení dopadu záměru na
území není přípustné posuzovat pouze jednu sledovanou variantu a
nulový stav. Je nezbytně nutné též posouzení dalších variant,
především nového celopovrchového řešení (bez tunelových úseků) a
odlišného řešení prostorového uspořádání navazujících komunikací (i u
tunelové varianty), a to včetně dopadu na širší území namísto úzkého
koridoru samotné komunikace a jejího bezprostředního okolí.
Zavádějící je též samotná metodika porovnávání. Není vůbec hodnocen
vliv nového zásahu v prostředí na atraktivitu trasy (resp. její zvýšení) a
růst disproporce mezi nabídkou infrastruktury pro individuální
motorovou a veřejnou hromadnou dopravu (v neprospěch šetrné
veřejné dopravy) a tím následnému růstu dopravních výkonu
automobilového provozu, a to v samotném centru Prahy na hranici
Pražské památkové rezervace UNESCO.
Ad BII.- str. 16/73 a 23/73: ZÁKOS ve své původní podobě naštěstí
nebyl zcela realizován, takže nedošlo k plošnému poškození mnoha
cenných částí Prahy. Namísto toho byl přetransformován v částečně
modifikovaný systém, nazvaný HUS (hlavní uliční skelet), který je
postupně připravován, realizován a uváděn do provozu. HUS v souladu
se ZÁKOSem nepočítá s dominantní funkcí severo-jižní magistrály v
případě dokončení většiny v něm obsažených významných
komunikací, proto v něm tento koridor není zahrnut. V součinnosti s
uváděním jednotlivých úseků do provozu je naopak deklarována snaha
o utlumování automobilového provozu na severojižní magistrále v
centru města. Jestliže zde tedy mají být zachovány stávající intenzity
automobilové dopravy i po dostavbě těchto částí HUS (které jsou vyšší
než intenzity na většině komunikací této sítě), je to v rozporu
s Programovým prohlášením rady a udržitelným rozvojem města.
Pokud musí být projekt dimenzován a přizpůsoben na zachování, resp.
zlepšení propustnosti průjezdu motorových vozidel při stávajících
intenzitách automobilové dopravy, nejedná se o zklidnění dopravy, ale
dlouhodobé a prakticky neodstranitelné zafixování nevhodného
"provizorního" řešení 70. let minulého století v cenném městském
prostředí. Projekt zklidnění tedy musí pracovat s "aktivním" dopravněpolitickým scénářem a nižšími intenzitami automobilové dopravy, v
souladu s kterými má být nové řešení navrženo. Při nižších intenzitách
automobilového provozu však bude progresivní návrh zklidnění
vypadat výrazně odlišně oproti předloženému řešení.
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Komentář

Odkaz

Kapacita se nutně snížením
počtu pruhů sníží, z tranzitu
bude trasu využívat pouze ten,
komu nezáleží na čase. Po
umožnění plynulého průjezdu
pod Vinohradskou zůstane
limitujícím SSZ na Anglické,
Žitné a Ječné. Hlavní problém
však představuje lokální
doprava, proto žádným
řešením nedojde
k významnému snížení
povrchové dopravy.

Příl.2, kap.
B.II.4

Celkem je vyhodnoceno 5
variant v rozsahu HN
Nuselský most, nám Míru a
Karlovo.
Otázkou disproporce mezi
různými druhy dopravy se
projektová EIA nemůže
zabývat, to je úkol pro
posouzení politiky či
koncepce a ZÚR.

Příl.1, kap.
B.I.5, část
E

V případě SJM je nutno uvážit
druhou možnost – bez SJM by
doprava vedla patrně ulicemi
Na Příkopě a přes Václavské
náměstí a bez Nuselského
mostu je představa těžká.
Bohužel jak původní prognóza
CityPlan i nová ÚRM se
shodují, že pouhým
technickým řešením
k podstatnému snížení
dopravy nedojde.
S konstatováním „aktivního“
přístupu lze vyslovit souhlas.

Dokumentace podle § 8 zákona

174

Zklidnění SJM u Národního muzea

Připomínka
Celkové snížení (pokles) emisí a hlučnosti je relativně nízké vzhledem
k nákladnosti a náročnosti zásahu. Aktivní snižování intenzit motorové
dopravy v centrální části Prahy by vedlo k mnohem lepším výsledkům
i při nulovém scénáři, zároveň by bylo možné hledat a realizovat
mnohem účinnější a příznivější dopravně-urbanistické řešení problému
severojižní magistrály i navazujících ulic – přivaděčů.
Ad D.1.A Vlivy stavby a provozu- str. 47/73: Podél nové komunikace
v ose Vinohradské ulice jsou chodníky odsazeny od vozovky za pásem
trávníku, čímž prostředí ztrácí městský charakter a zvláště při jižním
okraji komunikace se výrazně prodlužují vazby pěší dopravy
zachováním trasy v ose stávajícího podchodu. Namísto
extravilánového pojetí komunikace s izolační zelení je nutné utvářet
městotvorný parter s chodníky doplněnými též k vozovce a včetně
doplnění prvků cyklistické infrastruktury.
Především však i v novém návrhu chybí přímé pěší (a cyklistické)
spojení mezi Vinohradskou ulicí a Hlavním nádražím, kdy již dnes i
pres zákaz vstupu mnoho lidí využívá zvýšenou krajnici současné
východní větve severojižní magistrály ve směru do Holešovic, protože
je tato trasa několikanásobně kratší a tato trasa tak ušetří několik minut
cesty. Nový návrh tuto skutečnost nejen nezohledňuje, ale vložením
nové okružní mimoúrovňové křižovatky naopak podmínky pro
případný pohyb pěších ještě zhoršuje.
Ad str. 61/73 a str. 63/73: Záměry vedoucí ke zlepšení stávajícího stavu
území jsou nepodložené. Je potřeba provést důkladné posouzení více
variant, které vyhodnotí možné kombinace a výhodnost řešení a
způsobu provedení jednotlivých etapových úseků, včetně variantního
zohlednění aktivní dopravní politiky hl. města Prahy (např. "doplňující
opatření, zamezující jeho (-průtahu) využívání (mýto, poplatky,
povolení apod.). Vzhledem k závažnosti problému a předurčení
fungování dopravy v širokém územním kontextu na desítky let dopředu
není žádoucí realizovat špatné řešení "v co nejkratším termínu", ale je
naopak nutné důkladné komplexní variantní posouzení možných
záměrů. Navržený záměr především zachovává vedení významné
tranzitní (průjezdné) silniční dopravy centrem města. Pokud má být
tato funkce severojižní magistrály formou rychlostního průtahu
zachována, je pravděpodobně nutné hledat jiné technické řešení, resp.
takovéto řešení porovnat a případně vyloučit variantním posuzováním,
především s ohledem na posouzení dopravní politiky (hlavního města
Prahy i ČR)a rozvoje nadřazené dopravní sítě (HUS, sběrné a
rychlostní komunikace).
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Komentář

Navrhované řešení
považujeme za vhodné –
detaily budou řešeny v dalších
stupních PD

Pěší spojení Vinohradská –
HN je ve variantách navrženo

Bez komentáře – nad rámec
projektové EIA

Odkaz
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