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Přehled použitých zkratek
BPEJ

bonitní půdně ekologické jednotky

ČIŽP

Česká inspekce životního prostředí

ČHMÚ

Český hydrometeorologický ústav

ČR

Česká republika

ČSN

Česká státní norma

EIA

Dokumentace, resp. proces hodnocení vlivů na životní prostředí; zkratka anglického
výrazu (Environmental Impact Assessment)

IG

inženýrsko geologický (průzkum)

HS HMP

Hygienická stanice Hlavního města Prahy

k.ú.

katastrální území

MČ

městská část

MÚ

městský úřad

MŽP ČR

Ministerstvo životního prostředí České republiky

N

odpady kategorie nebezpečné

NPÚ

Národní památkový ústav

NV

Nařízení vlády

O

odpady kategorie ostatní

OA

osobní automobily

OI

občanská iniciativa; oblastní inspektorát

OÚ

obecní úřad

OŽPaZ

odbor životního prostředí a zemědělství (Krajský úřad Středočeského kraje)

PD

projektová dokumentace

POV

plán organizace výstavby

PUPFL

plochy určené k plnění funkcí lesa

RB

referenční (výpočtový) bod

ÚPD

územně-plánovací dokumentace

ÚSES

územní systém ekologické stability

VKP

významný krajinný prvek

ZCHÚ

zvláště chráněné území

ZPF

zemědělský půdní fond

ŽP

životní prostředí
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ÚVOD
Předkládaný posudek byl zpracován podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění zákona č. 93/2004 Sb., č. 163/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 216/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č.
223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 436/2009 Sb., č. 38/2012 Sb., č. 85/2012 Sb. a 167/2012 Sb. (dále jen
„zákon č. 100/2001 Sb.“).
Předmětem posudku je dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí záměru
Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea
zpracovaná ing. Ondřejem Čapkem (držitel autorizace č.j. 52964/ENV/11 ze dne 27.7.2011).
Dokumentace byla oznamovatelem předložena ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., na základě závěru
zjišťovacího řízení Magistrátu hlavního města Prahy, Odboru ochrany prostředí, který je podle zákona
příslušným úřadem státní správy pro posuzovaný záměr.
Hodnocení vlivů na životní prostředí pro uvedený záměr bylo provedeno na základě § 4, odst. 1 písm. c) s
tím, že navrhovaný záměr je zařazen do bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu a povinnost posuzování
podle zákona byla stanovena v závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona.
Posudek zpracoval Ing. Alexandr Mertl, držitel, držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí č. j.
961/196/OPV/93 ze dne 7.6.1994, prodloužené rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j.:
50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011.
Úkolem předkládaného posudku je (ve smyslu přílohy č. 5) k zákonu především:
zhodnocení dokumentace a technického řešení záměru;
vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci a oznámení;
vypracování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Posuzovaným záměrem je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze
v rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku (úpravy či
nových komunikací) je cca 1 900 m.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů, bod 9.1. „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“.
Kapacita, kategorie, třída, návrhová kategorie funkční skupina a typ příčného uspořádání:
−

délka řešeného úseku: cca 1900 m;

−

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.

Na základě závěru zjišťovacího řízení byl návrh záměru rozšířen (z pouhého přeložení SJM za Národní
muzeum na celkové řešení Hlavní nádraží – Nuselský most). Podrobnější údaje o navržených a
posuzovaných variantách jsou popsány detailně v technické studii a ve vlastní dokumentaci.
Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Městská část Praha 2, Odbor výstavby) je konstatováno, že
pro navrhovaný záměr „Zklidnění severojižní magistrály u Národního muzea“ řešící úsek od Wilsonova
nádraží k Nuselskému mostu v katastrálních územích Nové Město a Vinohrady, Praha 1, Praha 2 nelze
posoudit shodu záměru se záměry územního plánování v dotčeném území, protože územní plán není
řešen do těchto podrobností.
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Dokumentace uvádí, že 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.
Vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví související s hodnoceným záměrem jsou v rámci procesu
posuzování předmětem oznámení záměru "Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea", dokumentace
vlivů záměru " Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea" na životní prostředí a tohoto posudku.
V rámci zpracování posudku byly posouzeny informace vztahující se k technickému řešení záměru
prezentovanému v dokumentaci i k dotčenému území. Cílem bylo ověření předpokládaných dopadů na
okolní prostředí a rovněž ověření vstupních zadávacích podmínek pro hodnocení vlivů na životní prostředí.
V rámci zpracování posudku se uskutečnily konzultace s vybranými dotčenými subjekty, jejichž účelem bylo
získat maximum informací pro zpracování posudku a návrh stanoviska.
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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
I.1. Název a zařazení záměru
Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea

I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je následující:
Kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod:

9.1

Název:

„Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a
II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“

Celková kapacita záměru: délka upravovaného úseku cca 1 900 m
Předmětem záměru je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze v
rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku (úpravy
či nových komunikací) je cca 1 900 m.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována technická studie s několika možnými variantními
řešeními. Přehled jednotlivých variant navrhovaných v TS je následující:
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.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí bylo možné sloučit obě varianty dlouhého tunelu a obě
varianty kombinované a redukovat tak počet posuzovaných variant na 4 aktivní 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)
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Stručný popis navrhovaných variant
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.
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
ulice 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.
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 krátkého tunelu, čímž je zajištěno mimoúrovňové křížení s ulicí
Vinohradskou včetně tramvají.
Součástí stavby je úprava ulic Vinohradská, Wilsonova, Mezibranská, Čelakovského a 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 bude 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).
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 je navržen jako hloubený, dlouhý 265 m.
Varianta dlouhý tunel
Tunelové úseky se člení na dvě etapy: I. etapa – tunelový úsek Hlavní nádraží – Nezábranská, 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,
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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).
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.
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 ve třetině vzdálenosti mezi budovou Muzea a ul. Čelakovského sady.
Ražený pravý-západní tunel (směr k Nuselskému mostu) bude dlouhý 850 m, max. nadloží bude 25 m.
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 16 m.
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 145 m a otevřenou rampou na povrch.
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.
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 umístěný ve svahu sadových úprav nad Bělehradskou ulicí.
Varianta dlouhý tunel (patrové uspořádání)
Dopravně totožná varianta jako předchozí, rozdíl je pouze ve vedení v patrovém uspořádání i v ražené části
II. etapy.
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.

Posudek - EIA

strana : 9

Zklidnění SJM v prostoru u Národního Muzea
A.M.-Ekologické inženýrství

Ražený dvoupatrový tunel bude realizován z portálu ve stavební 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 361 m. 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.
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.
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 25 m.
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 16
m. 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 145 m a otevřenou rampou na povrch.
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.
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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 a 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.
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 tunel 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.

I.3. Umístění záměru
Kraj:

Středočeský

Obec:

Hlavní město Praha

Katastrální území:

Nové Město (727181), Vinohrady (727164)

I.4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

I.5. IČ oznamovatele
6599 3390

I.6. Sídlo (adresa) oznamovatele
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
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II. POSOUZENÍ DOKUMENTACE
V následující kapitole je provedeno zhodnocení dokumentace z následujících hledisek:
úplnost dokumentace,
správnost údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod hodnocení,
hodnocení variant,
hodnocení významných vlivů přesahujících státní hranice.

II.1. Posouzení úplnosti dokumentace
Na úvod je nutné poznamenat, že dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí byla zpracovávána v
úvodní fázi přípravy záměru, předcházející správním řízením ve smyslu složkových zákonů ochrany
životního prostředí a ve smyslu stavebního zákona. Technické řešení a související opatření jsou standardně
upřesňována v dalších etapách přípravy a projednávání záměru. Projektová dokumentace hodnoceného
záměru pak musí zohlednit závěry posudku, resp. stanoviska příslušného úřadu státní správy z hlediska
vlivů na životní prostředí.
Úplnost dokumentace je nutné posoudit ze dvou hledisek:
a) porovnat obsah dokumentace s požadavky uvedenými v příloze č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění),
b) vyhodnotit splnění požadavků uvedených v písemném závěru zjišťovacího řízení.
Dokumentace obsahuje vlastní textovou část a 7 příloh. Vlastní textová část obsahuje 175 stran textu a
svým členěním a obsahem odpovídá příloze č. 4 k zákonu - Náležitosti dokumentace. Obsahem příloh jsou
nezbytná vyjádření k záměru, grafické přílohy a odborné studie, které se zabývají dílčími aspekty ochrany
životního prostředí a jsou podkladem pro zpracování vlastní dokumentace. Samostatnými přílohami
dokumentace jsou:
1. Technický návrh
2. Dopravní prognóza
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Vliv na zdraví obyvatel
6. Dendrologický průzkum
7. Biologický průzkum
Dokumentace po formální stránce odpovídá požadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí (v platném znění).
V závěru zjišťovacího řízení vydaného dne 2.3.2009 je uvedeno:

„Záměr „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ naplňuje dikci bodu 9.1, kategorie II, přílohy č. 1
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v platném znění. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona
provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona
Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad závěru, že záměr
„Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“
bude posuzován
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podle citovaného zákona, neboť z předloženého oznámení, zpracovaného dle přílohy č. 2 zákona, a
z obdržených vyjádření vyplývá, že záměr je umisťován do území se značnou hlukovou a imisní zátěží
v důsledku dopravní situace v území a realizací záměru by mohlo dojít k významnému ovlivnění životního
prostředí a veřejného zdraví.
Ve většině vyjádření dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů i veřejnosti byl
uplatněn požadavek na další posuzování podle zákona, popřípadě vysloven nesouhlas s předloženým řešením a
požadováno zpracování variantního řešení.
Příslušný úřad proto požaduje zpracovat dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle přílohy č. 4
k citovanému zákonu (dále jen dokumentace) a při zpracování dokumentace využít všechny relevantní
připomínky uplatněné k oznámení.
Z provedeného zjišťovacího řízení vyplývá, že největší důraz je nutné klást na hodnocení vlivů na kvalitu
ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývajících dopadů na veřejné zdraví.
V oznámení se uvádí, že se uvažuje realizace 2. etapy záměru prodloužením tunelových částí až k Nuselskému
mostu. Dokumentaci by bylo účelné zpracovat pro všechny etapy záměru. Hodnocení je nutné provést variantně
pro dílčí stavy realizace či nerealizace jednotlivých 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).
Příslušný úřad navrhuje 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 vlivů je třeba vycházet z takových hodnot dopravního zatížení komunikační sítě, které lze
v jednotlivých časových horizontech předpokládat. Odhad zatížení je třeba doprovodit informacemi o způsobu
jeho provedení tak, aby bylo možné stanovit reálnost odhadu.“

Zpracovaná dokumentace byla Magistrátu hlavního města Prahy předložena v červenci 2012. Příslušný úřad
dokumentaci rozeslal dopisem ze dne 17.7.2012, informace o dokumentaci byla zveřejněna na úřední desce
od 17.7.2012 do 16.8.2012.
Z textu a z příloh dokumentace vyplývá, že základní požadavky na posouzení vlivů na veřejné zdraví, kvalitu
ovzduší, vlivů hluku, vlivů na povrchové a podzemní vody, ochranu přírody a krajiny, vlivů dopravy a dalších
faktorů jsou v předložené dokumentaci odpovídajícím způsobem zpracovány.
Dokumentace obsahuje na str. 162 – 174 samostatné vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení a
připomínek obsažených v jednotlivých vyjádřeních doručených k oznámení.
Celkově lze konstatovat, že předložená dokumentace je úplná a odpovídá požadavkům zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (v platném znění), konkrétně požadavkům přílohy
č. 4 k uvedenému zákonu a závěrům zjišťovacího řízení.
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Z hlediska rozsahu je dokumentace vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a s ohledem na vyžádané
podklady a další údaje nezbytné pro zpracování posudku dostačující k možnosti posoudit vlivy předmětného
záměru na životní prostředí a veřejné zdraví a dokončit proces posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb.
Rozsah dokumentace je vyvážený, podrobnosti jsou soustředěny do přílohové části dokumentace.
S ohledem na očekávané dominantní vlivy předloženého záměru byla zvýšená pozornost věnována vlivům
souvisejícím se změnou dopravních zátěží na sledované komunikační síti. Predikce vlivů na životní prostředí
je v dokumentaci řešena s využitím standardních matematických modelů a metodik (k dispozici jsou
samostatné materiály v příloze dokumentace – akustická studie a rozptylová studie, které jsou založeny na
dopravně inženýrských podkladech). Přiměřená pozornost je věnována i ostatním složkám a faktorům
ochrany životního prostředí a dalším aspektům spojeným s posuzovaným záměrem.
Z metodického pohledu je proto možno konstatovat, že dokumentace se správně soustřeďuje na rozhodující
aspekty spojené s posuzovaným záměrem a že odpovídá zásadním požadavkům správné praxe hodnocení
vlivů na životní prostředí.
Vlastní dokumentace v části A – Údaje o oznamovateli - charakterizuje základní údaje o oznamovateli
předkládaného záměru. Údaje jsou předloženy odpovídajícím a dostatečným způsobem.
Část B - Údaje o záměru - popisuje základní charakteristiky stavby a splňuje po formální stránce požadavky
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Z hlediska věcné náplně je tato kapitola komentována
v další části předkládaného posudku.
Obsah části C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území lze ve vztahu k uvažovanému
záměru označit za postačující.
Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí obsahuje rozhodující kapitoly této části dokumentace:
Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na veřejné zdraví a hodnocení velikosti a významnosti
vlivu
Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti a
možnosti přeshraničních vlivů - Je třeba konstatovat, že v této části dokumentace je poměrně malá
pozornost věnována jednotlivým variantám z hlediska velikosti a významnosti vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí.
Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních stavech
Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na
životní prostředí
Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů při hodnocení vlivů
Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitosti, které se vyskytly při zpracování dokumentace
Část E - Porovnání variant řešení záměru
Předložená dokumentace obsahuje dále kapitoly F. Závěr, G. Všeobecné srozumitelné shrnutí
netechnického charakteru a H. Přílohy.
Jako přílohy v textové části dokumentace jsou uvedeny:
Vyjádření příslušných stavebních úřadů k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace - MČ
Praha 1, MČ Praha 2
Vyjádření Magistrátu hl.m. Prahy - stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č.
114/1992 Sb. k ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí
Vypořádání připomínek k oznámení
Seznam samostatných příloh k textové části dokumentace:
1. Technický návrh
2. Dopravní prognóza
3. Hluková studie
4. Rozptylová studie
5. Vliv na zdraví obyvatel
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6. Dendrologický průzkum
7. Biologický průzkum

Závěr
Dokumentace obsahuje veškeré požadované náležitosti dle přílohy č. 4 k zákonu č.
100/2001 Sb., a po formální i obsahové stránce ji lze považovat za úplnou.
Struktura i rozsah dokumentace odpovídají požadavkům zákona. Všechny její části jsou
zpracovány v rozsahu, který je považován v daném případě za běžný a standardní.
Popis současného stavu životního prostředí i významných vlivů lze hodnotit jako úplný a
dostatečný pro formulování návrhu stanoviska příslušného úřadu státní správy.
Dílčí nedostatky v jednotlivých oblastech jsou komentovány v dalších částech posudku.

II.2. Posouzení správnosti údajů uvedených v dokumentaci a použitých metod
hodnocení
V této kapitole je posouzen obsah jednotlivých částí a kapitol dokumentace. Je prověřena úplnost
a správnost předkládaných údajů a úroveň jejich zpracování a prezentace. Jsou uvedeny nedostatky ve
zpracování dokumentace a je vyhodnoceno, jak tyto nedostatky ovlivňují závěry dokumentace. U každé
kapitoly je uvedeno stručné vyhodnocení, které obsahuje stanovisko zpracovatele posudku k obsahu a
úrovni zpracování příslušné kapitoly.

Část A – Údaje o oznamovateli
Hodnocení: Kapitola obsahuje všechny informace požadované zákonem. Bez připomínek.

Část B - Údaje o záměru
B.I. Základní údaje
Kapitola je rozdělena na dílčí kapitoly, jejichž názvy odpovídají požadavkům uvedeným v zákoně.
B.I.1. Název a zařazení záměru
Předmětem předkládaného posudku je posouzení záměru „Zklidnění SJM u Národního muzea v Praze“.
Zpracovatelský tým dokumentace konstatuje, že z hlediska zařazení záměru dle přílohy č.1 k zákonu č.
100/2001 Sb. v platném znění se na uvedený záměr vztahuje bod:
9.1. Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry
neuvedené v kategorii I).

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, bez připomínek.
B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru
Tato kapitola obsahuje základní informaci o rozsahu záměru a délce řešeného úseku komunikace. Dále jsou
uvedeny související prvky dopravní infrastruktury, které jsou řešeny v rámci posuzovaného záměru.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Uvedený rozsah a kapacita záměru je
předmětem posouzení vlivů na životní prostředí. Bez připomínek.
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B.I.3. Umístění záměru
Dokumentace uvádí, že záměr je umístěn na území Hlavního města Prahy, Městských částí Praha 1 a
Praha 2, v k.ú. Nové Město a Vinohrady.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Z hlediska lokalizace záměru prezentované
v dokumentaci nejsou připomínky. Popisná část je v přílohové části (Technický návrh) doplněna jak
přehlednou situací, tak detailními situacemi jednotlivých navrhovaných variant, ze kterých je zřejmý
navrhovaný stav záměru.
B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry
Dokumentace uvádí základní technické parametry navrhované komunikace s odkazem na podrobnější popis
v příloze č. 1 Technický návrh, kde jsou rovněž znázorněny jednotlivé varianty graficky.
Dokumentace odkazuje na platný Územní plán hl. m. Prahy, ve kterém je zahrnuta veřejně prospěšná
stavba 77/SK/1, resp. 77/DK/2 – úprava severojižní magistrály v úseku mezi Hlavním nádražím a nám I.P.
Pavlova. Dále jsou uvedeny VPS v zájmovém území záměru.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byl návrh záměru rozšířen až k prostoru Nuselského mostu, včetně
variant s dlouhými tunely, což vyvolává vlivy na větším území kromě fyzicky dotčených MČ Praha 1 a MČ
Praha 2.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá formálně požadavkům zákona, nicméně neposkytuje dostatek
informací o dopravním systému jako celku a úloze či funkci navrhovaného záměru v něm. Problematika
územního plánu je komentována v jiné části posudku.
Samotný záměr ve kterékoli variantě je podmíněn řadou požadavků vztahujících se k funkci dopravního
systému na území Hlavního města Prahy jako celku a bez dokončení některých zásadních staveb tvořících
městský dopravní okruh nelze o realizaci navrhovaného záměru uvažovat. Proto je záměr svým
charakterem spíše následným opatřením (s cílem omezení dopravy v centru města) navazujícím na
fungující západní větev Pražského městského okruhu.
B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a
hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp.odmítnutí
Dokumentace konstatuje, že stávající vedení a uspořádání SJM vzniklé v 70. letech minulého století je zcela
nevyhovující a způsobilo narušení historických vazeb v prostoru Národního muzea, Václavského náměstí a
Státní opery. Cílem záměru je odstranění magistrály z horní části Václavského náměstí, obnovení kontinuity
Vinohradské třídy a centrální části Prahy, dopravní zklidnění těchto částí Prahy včetně ulic Sokolská a
Legerova s humanizací jejich uličního prostoru.
Jako druhý neméně důležitý cíl záměru je uváděno zlepšení situace v oblasti kvality životního prostředí
v centru města. Naplnění tohoto cíle má přispět i převedení velké části tranzitní (průjezdné) dopravy na
Městský okruh – ze severního směru od Pelc - Tyrolky před nájezdem na most Barikádníků do západní
větve městského okruhu, přes budovaný tunelový komplex Blanka, dále Strahovským tunelem a tunelem
Mrázovka k Barrandovskému mostu a Jižní spojce.
Dokumentace dále uvádí přehled variant navrhovaných v technické studii (6 aktivních variant) a variant
posuzovaných z hlediska vlivu na životní prostředí (nulová + 4 aktivní).

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá formálně požadavkům zákona. Z věcného hlediska poskytuje
dokumentace minimum relevantních informací o dopravním systému hl. m. Prahy, kterého je navrhovaný
záměr součástí. Částečně jsou některé informace zřejmé z příloh dokumentace (např. příloha č. 2
Dopravní prognóza), nicméně jde o dílčí údaje bez náležitého komentáře a uvedení do věcného i
časového kontextu. Do značné míry je absence těchto informací způsobena nejasností územního plánu ve
vztahu k řešenému záměru. Tato problematika silně rezonuje i ve vyjádřeních k dokumentaci a je
podrobně komentována v dalších částech posudku.
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B.I.6. Popis technického a technologického řešení záměru
Dokumentace uvádí přehled a popis navrhovaných a posuzovaných variant. V úvodu jsou uvedeny obecné
podmínky vztahující se na všechny navrhované varianty.
Celkem je navrženo 6 variant možného technického řešení.
Povrchová varianta, 2+2 pruhy za Národním muzeem; úpravy částí ulic mezi Václavským náměstím,
Národním muzeem, Státní operou, Hlavním nádražím, demolice garáží Slovan, úprava tramvajové trati
v úseku Škrétova – Vinohradská, včetně propojení na Václavské náměstí; úprava uličního prostoru
v ulicích Sokolská, Legerova a navazujících příčných ulic, včetně nám. I.P. Pavlova.
Varianta krátký tunel, 2+2 pruhy v jedné výškové úrovni za Národním muzeem
(zahloubené, bez možnosti výhledového pokračování), úpravy částí ulic mezi Václavským náměstím,
Národním muzeem, Státní operou, Hlavním nádražím; demolice garáží Slovan, úprava tramvajové trati
v úseku Škrétova – Vinohradská, včetně propojení na Václavské náměstí (přeložení nad tunel); úpravy
uličního prostoru v ulicích Sokolská, Legerova a navazujících příčných ulic, včetně nám. I.P. Pavlova.
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 - úpravy částí ulic mezi
Václavským náměstím, Národním muzeem, Státní operou, Hlavním nádražím; demolice garáží Slovan,
úprava tramvajové trati v úseku Škrétova – Vinohradská, včetně propojení na Václavské náměstí
(přeložení nad tunel); úpravy uličního prostoru v ulicích Sokolská, Legerova a navazujících příčných ulic,
včetně nám. I.P. Pavlova.
Varianta dlouhý tunel, 2+2 pruhy ve dvou výškových úrovních za Národním muzeem
(s možností dalšího prodloužení až k Nuselskému mostu ve dvoupatrovém uspořádání); dopravně je
tato varianta totožná s předchozí, rozdíl je pouze ve vedení v patrovém uspořádání v ražené části II.
etapy.
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); 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 a Národního muzea jsou navrženy 1+1 jízdní
pruhy. Toto řešení umožňuje ponechat tramvajovou trať ve stávající poloze.
Kombinovaná optimalizovaná - předchozí varianta byla ještě optimalizována sloučením obou
průjezdných směrů do jednoho tunelu; 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).
Pro všechny varianty jsou uvedeny podmínky realizace jak z územního, tak technického a organizačního
hlediska. Popis je dále doplněn o situace jednotlivých variant v příloze č. 1 Technický návrh.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá formálně požadavkům zákona. Z hlediska technického řešení
záměru je popis hodnocených variant dostačující s výjimkou některých detailů, které nelze na dané úrovni
projektové přípravy záměru znát. Současně je však třeba uvést, že popis řešení je zaměřen ryze technicky
a např. se vůbec nevěnuje urbanistickým a architektonickým aspektům celého záměru, které jsou
z hlediska konečných důsledků záměru vzhledem k jeho umístění minimálně stejně důležité jako
popisované technické řešení. V absenci tohoto rozměru návrhu záměru i jeho popisu pak lze spatřovat
jeden ze zásadních nedostatků, což se projevuje i ve vyjádřeních k dokumentaci ze strany dotčených
správních úřadů i dotčených samosprávných celků.
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B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení
Dokumentace uvádí, že vzhledem k podmínkám (zahájení přípravy až po zprovoznění části Městského
okruhu) nelze očekávat zahájení výstavby dříve než v roce 2015.
Doba výstavby a zahájení provozu je pak závislá na zvolené variantě:
Povrchová varianta

2 roky

Krátký tunel

3 roky

Dlouhý tunel

4 roky

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Podle současného postupu přípravy záměru a
realizace Městského okruhu, lze odhadovat očekávaný termín zahájení výstavby posuzovaného záměru na
mnohem pozdější termín. Tyto údaje však mají pouze informativní charakter a nejsou nijak závazné.
B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků
V této kapitole jsou uvedeny jako dotčený územně samosprávní celek Hlavní město Praha a to jak z hlediska
kompetencí na úrovni kraje, tak z hlediska kompetencí na úrovni obce, dále pak Městské části Praha 1 a
Praha 2.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona. Rozsah dotčených územně samosprávných
celků byl při zveřejnění dokumentace rozšířen o Městskou část Praha 3, jejíž území se dotýká Hlavního
nádraží a prochází jím severojižní magistrála ve směru na sever od řešeného území. Bez dalších
připomínek.
B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato
rozhodnutí vydávat
Dokumentace uvádí jednotlivá rozhodnutí, která budou nezbytná pro případnou realizaci předkládaného
záměru.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, podstatná a nezbytná navazující rozhodnutí
jsou uvedena, bez připomínek.
B.II. Údaje o vstupech
B.II.1. Půda
Záměr vyžaduje zábor různých druhů pozemků, vzhledem k situování záměru jde převážně o plochy
zpevněné a ostatní, lokálně jsou dotčeny i plochy zeleně. Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou
záměrem dotčeny. Text odkazuje na tabulku č. 27 na str. 114, která uvádí změnu využití ploch. Z této
tabulky lze vyčíst změny ve využití plochy zeleně v Čelakovského sadech na Na Karlově. Ve všech
2
variantách jde o změny v řádech jednotek tisíců m .
Plochy dočasných záborů nebyly v této fázi zjišťovány.

Hodnocení: Obsah kapitoly je ve vztahu k požadovaným informacím velmi stručný a uváděné informace
jsou do značné míry obecného charakteru. Dokumentace neuvádí ani konkrétní zábor půdy, ani druhy
dotčených pozemků. Ve vztahu k hodnocení variant nepovažuje zpracovatel posudku tento nedostatek za
zásadní.
Voda
Dokumentace uvádí základní informace o potřebě pitné či technologické vody. Spotřeba vody je vázána na
etapu výstavby, po uvedení do provozu nevyžaduje záměr trvalý odběr vody.
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Hodnocení: Obsah kapitoly není ve vztahu k požadovaným informacím zcela kompletní. Není zřejmé zda,
v jakém množství a jakým způsobem bude zajištěna potřeba vody pro budování tunelů, dokumentace
uvádí pouze obecně napojení na veřejný vodovod. Je zřejmé, že ve fázi technické studie nejsou potřebné
informace k dispozici, přesto by bylo vhodné alespoň rámcově řešit i tyto otázky potřeby technického
zajištění záměru.
Ostatní surovinové a energetické zdroje
Dokumentace uvádí potřebu materiálů pro výstavbu jednotlivých variant dle údajů technické studie. Potřeba
energií je řešena pouze pro elektrickou energii. V tabulce č. 2 je uveden orientační odhad prací a objemu
jednotlivých konstrukcí a materiálů.

Hodnocení: Obsah kapitoly není ve vztahu k požadovaným informacím zcela kompletní. Dokumentace
neuvádí potřebu energií pro etapu provozu, což je např. u tunelových variant nezbytnou součástí zajištění
provozu (osvětlení, odvětrání dlouhých tunelů). Rovněž energetické nároky na výstavbu nejsou
specifikovány minimálně pro porovnání variant. Budování tunelů bude velmi energeticky náročné,
přičemž k tomuto tématu není v dokumentaci žádná informace.
Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu
Dokumentace obsahuje údaje o dopravních intenzitách stručně v textu a podrobně pak v příloze č. 2
Dopravní prognóza. Pro potřebu hodnocení vlivů 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
dopravního systému, v obou stavech není uvažováno s Výtoňským a Karlínským mostem, nábřeží v PPR
jsou obousměrná pro automobilovou dopravu.
Prognóza pro rok 2017 uvažuje (kromě současné situace) následující zprovozněné stavby:
SJM mezi I.P.Pavlova a Nuselským mostem 2+2 (navrhovaný záměr);
Vysočanská radiála I, tj. v úseku Pražský okruh – Kbelská (v současné době již v provozu);
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).
Na řešenou oblast SJM má ve výpočtech vliv zejména zprovoznění Městského okruhu v úseku Malovanka –
Pelc -Tyrolka.
Pro hodnocení dopadů na životní prostředí jsou použity výsledky celoměstského dopravního modelu pro
výhledový rok ÚP hl. m. Prahy, které s dostatečnou přesností prezentují očekávané změny na dopravní síti a
pohybu motorových vozidel. Jako výhledový rok (dle ÚP hl. m. P.) pro související modelové výpočty byl
stanoven rok 2020.
Dokumentace uvádí porovnání jednotlivých variant z hlediska dopravních zátěží stanovených modelem pro
rok 2017.
V příloze č. 2 jsou uvedeny tyto dopravní údaje:
a) kartogramy intenzit IAD a rozdílové kartogramy pro jednotlivé varianty, výpočtový rok 2017 (TSK hl.
m. Prahy, ÚDI, leden 2012)

b) kartogramy intenzit IAD a rozdílové kartogramy pro jednotlivé varianty, výpočtový rok ÚP hl. m.
Prahy (stanoveno jako rok 2020), (Hl. m. Praha, ÚRM hl. m. Prahy, 12/2011).
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Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. K problematice dopravních nároků, resp. intenzit, je nutno uvést, že by bylo vhodné sjednotit
veškerá hodnocení k jedné časové úrovni, nebo všechna hodnocení provést pro oba uváděné časové
horizonty. Dokumentace uvádí dva různé podklady (viz předchozí text), které využívá pro hodnocení
vlivů na jednotlivé složky životního prostředí (údaje dle ÚPn, rok 2020), a pro porovnání variant a
dopravní analýzu (údaje pro vlastní záměr, rok 2017). Oba zdroje informací se však v některých údajích
značně rozcházejí a bylo by vhodné tyto rozdíly podrobněji komentovat či analyzovat.
B.II. Údaje o výstupech
B.III.1. Ovzduší
V dokumentaci jsou uvedeny zdroje znečišťování v období výstavby i za provozu. Plošným zdrojem v období
výstavby bude plocha staveniště, liniovým zdrojem bude stavební doprava.
V etapě provozu je jako zdroj znečišťování ovzduší analyzována automobilová doprava a je uveden rozbor
znečišťování ovzduší automobilovou dopravou. Liniovým zdroje zůstává vlastní severojižní magistrála a
ostatní přilehlé ulice, bodovými zdroji jsou portály tunelů a výdechy nuceného větrání (vždy v závislosti na
konkrétní variantě záměru).
Dokumentace uvádí s odvoláním na přílohu č. 4 (Rozptylová studie) emise z dopravy na jednotlivých
komunikacích a také z tunelových úseků. Emise jsou uváděny pro základní a indikační znečišťující látky
z automobilové dopravy – NOx a PM10.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace o množství a typu emisí
lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
B.III.2. Odpadní vody
Dokumentace uvádí, že výstavbou nové komunikace, při zachování převážné části stávajících zpevněných
ploch, nedojde k významné změně režimu odtoku ze zastavěných ploch novou komunikací.
Dále stručně komentuje problematiku nakládání se splaškovými vodami v etapě výstavby, se kterými bude
nakládáno v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Veškeré nakládání s vodami musí být v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a
souvisejícími předpisy. Vzhledem k tomu, že záměr je situován prakticky celý v hustě zastavěném území
a nedochází k zásahu ani ovlivnění žádné vodoteče a povrchových vod, jsou stručné informace
prezentované v dokumentaci dostačující pro vyhodnocení možných důsledků.
Pro úplnost je třeba konstatovat, že dokumentace se nezabývá technologickými odpadními vodami
z tunelů, které vyžadují jiný režim nakládání než vody srážkové, a dále neuvádí žádné informace
k problematice drenážních vod, se kterými by v případě vzniku bylo nutné nakládat jako se zvláštními
vodami.
B.III.3. Odpady
Dokumentace uvádí přehled produkce odpadů vznikajících při výstavbě záměru i za jeho provozu. V textu je
uveden stručný přehled základní platné legislativy v odpadovém hospodářství a povinnosti původce odpadů
vyplývající jak z obecně závazných předpisů, tak i z nařízení a metodických pokynů ústředního správního
úřadu ochrany životního prostředí a souvisejících strategických plánů.
Jako zásadní opatření při nakládání s odpady je uvedeno správné zatřídění odpadů, oddělené skladování
nebezpečných odpadů dle vlastností, využívání různých způsobů recyklace odpadů a pro nevyužitelné
odpady správný způsob konečného zneškodnění.

Hodnocení: Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za
dostačující. Bez připomínek.
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B.III.4. Ostatní
Hluk a vibrace
Dokumentace uvádí popis zdrojů hluku při výstavbě komunikace i za provozu. Z hlediska hluku za provozu
se odvolává na přílohu č. 3 (Hluková studie), ve které je hodnocen hluk z dopravy na posuzovaném úseku
SJM, ve vybraných profilech zástavby obytných domů.
Vliv vibrací je uveden v obecné formě s tím, že konkrétní stanovení výhledových hodnot je poměrně obtížné
a závisí na mnoha faktorech. Přestože není očekávána významná změna u vlivů vibrací z dopravy, je pro
další fázi přípravy záměru doporučeno prověřit synergické účinky vibrací z automobilové dopravy, tunelů
metra trasy C a železničních tunelů mezi železniční stanicí Praha – Wilsonovo nádraží a Praha – Vršovice.
V etapě výstavby se na hluku podílí větší množství zdrojů, dokumentace uvádí rozbor a orientační hodnoty
hluku (resp. akustického výkonu) stavebních strojů.

Záření radioaktivní, elektromagnetické
Zdroje radioaktivního i či elektromagnetického záření nejsou součástí záměru.

Hodnocení: Lze konstatovat, že hluk související s posuzovaným záměrem představuje jeden z
nejvýznamnějších důsledků z hlediska hodnocení velikosti a významnosti vlivu na okolní prostředí.
Vstupní informace uváděné v této kapitole lze považovat za dostačují pro následné hodnocení formou
hlukové studie i celé dokumentace.
B.III.5. Doplňující údaje
Dokumentace uvádí v tabulkách orientační odhad zemních prací a orientační celkové náklady, vždy pro
jednotlivé varianty.

Hodnocení: Dokumentace poskytuje alespoň základní informace o zemních pracích, které jsou z hlediska
dopadů na okolí významným faktorem, a stejně jako celkové náklady jsou nezanedbatelnou informací v
rámci přípravy záměru na všech úrovních.
Obsah kapitoly odpovídá požadavkům zákona, uvedené informace lze považovat za dostačující. Bez
připomínek.

Část C - Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území
C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území
Dokumentace v této kapitole uvádí popis území a jeho základních charakteristik. V tabulce uvádí výčet
nejzávažnějších environmentálních charakteristik zájmového území:
Územní systém ekologické stability krajiny
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
Seizmicita
Sesuvy
Radon
Povrchová voda
Podzemní voda
Přírodní zdroje
Fauna
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Flóra
Krajina
Ochranné pásmo

Čelakovského sady, Karlov
OP technické infrastruktury

Dokumentace dále konstatuje, že území Prahy 1 a 2 je oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší.
Největším zdrojem negativních vlivů na doprava na severojižní magistrále.

Hodnocení: Dokumentace se věnuje popisu hlavních environmentálních charakteristik prostředí
v zájmovém území záměru. V textu jsou stručně podány základní informace o dotčeném území.
Z popisu je zřejmé, že záměr se nachází v území hustě zastavěném, kde ochrana přírody a
krajiny je soustředěna na místa veřejných parků a kostru neurbanizovaných ploch.
Dokumentace odpovídá požadavkům zákona a obsahuje potřebné informace. Jako drobný
nedostatek je třeba uvést, že ve výčtu základních charakteristik chybí výskyt evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí tvořících soustavu Natura 2000. Z dalšího textu
dokumentace i jejich příloh vyplývá, že žádný z prvků soustavy Natura 2000 nebude územně ani
funkčně dotčen.
C.II. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
C.II.1. Obyvatelstvo a využívání území
Dokumentace uvádí v této kapitole zejména informace o současném využívání území dotčeného záměrem.
Je uveden rozsah dotčeného území a jeho hranic, současně se zde uvádí dotčená Pražská památková
rezervace. Funkce v dotčeném území jsou od dopravních, včetně uzlu mezi Hlavním nádražím a Národním
muzeem, přes různou občanskou vybavenost, funkci bydlení a veřejnou zeleň.
Dokumentace uvádí stav územního plánu a záměry územního plánování, které v současné době vedou
k projednání zadání a pořízení nového Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy.
Dotčené území lze charakterizovat jako území hustě zastavěné. Přesto počet obyvatel s trvalým bydlištěm je
v dotčeném území průměrně 2 osoby na 1 byt. V tabulce č. 12 je uveden soupis domů v okolí záměru podle
jednotlivých ulic a řešených úseků komunikací.
V dalším textu dokumentace hodnotí současnou úroveň zdravotních rizik jako výchozí stav pro posouzení
změn vyvolaných navrhovaným záměrem. Uvádí se střední až zvýšené riziko působení hluku, což vyplývá
z modelových výpočtů hlukové zátěže pro stávající stav. Dále se hodnotí význam pěší dopravy, turistického
využití a nemotorové dopravy v dotčeném území. Zejména cyklistická doprava by měla ve výhledu
představovat významnější fenomén než v současné době.

Hodnocení: Přestože uvedená kapitola není dle zákona povinná, poskytuje důležité informace ve vztahu
k využití území a ochraně veřejného zdraví. Bez připomínek.
C.II.2. Ovzduší a klima
Dokumentace uvádí základní klimatickou charakteristiku území se stručným popisem klimatu. Dále jsou
uvedeny údaje o kvalitě ovzduší v zájmovém území.
Praha je vzhledem k vysoké koncentraci obyvatelstva na malé ploše, co se týče kvality ovzduší, velmi
zatíženou lokalitou. V dotčeném území jsou v období celého roku měřeny jedny z nejvyšších koncentrací
NOx a PM10, situace se však podle srovnání s předchozími lety postupně lepší.

Hodnocení: Informace o ovzduší lze považovat za dostačující, bez připomínek.
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C.II.3. Hluková situace a event. další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace uvádí základní informace vyplývající z platné právní úpravy – definici chráněného venkovního
prostoru a platné nejvyšší přípustné limity hlukové zátěže v daném území jak pro nové stavby, tak pro starou
hlukovou zátěž. Již v této kapitole je konstatováno, že limitní hodnoty vztahující se k novostavbám hlavních
komunikací (60/50 db pro den/noc) není reálné v dané lokalitě splnit a hluková studie, která je součástí
dokumentace si především klade za cíl porovnat vypočtené LAeq,T v konkrétních imisních bodech v
jednotlivých variantách technického řešení záměru.
V dalším textu je uveden rozbor pojmu chráněný vnitřní prostor staveb a nejvyšší přípustné limity, které se
k tomuto prostoru vztahují.
Na základě provedených výpočtů se v současné době pohybuje hluková zátěž v dotčeném území 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 dle dokumentace dobře
korespondují s výsledky výpočtových hlukových map automobilové dopravy roků 2000 a 2005.
Dokumentace uvádí, že oblast je zařazena do kategorie nízkého radonového rizika bez nutnosti opatření
proti pronikání radonu.

Hodnocení: Informace o stávající hlukové zátěži lze hodnotit jako dostačující, bez připomínek. Za
důležitou informaci lze považovat skutečnost, že ani v současné době ani po realizaci záměru není reálné
dodržení platných nejvyšších přípustných limitů hluku v některých dotčených lokalitách zájmového
území.
C.II.4. Voda
Dokumentace uvádí základní údaje o podzemních a povrchových vodách na území výstavby. Je popsána
hydrologická situace území s povodím dotčených vodních toků. Vzhledem k tomu, že žádné vodní toky ani
povrchové vody nejsou dotčeny přímo, je popis omezen na základní informace o povodí.
Dokumentace uvádí hydrogeologickou charakteristiku území a popis hydrogeologických podmínek
zájmového územní. Původní režim byl narušen výstavbou tunelů železnice a metra. Podzemní voda tvoří
lokální zvodně vázané na rozpukané křemence, navážky a sutě.
V území se nenacházejí chráněné oblasti přirozené akumulace vod ani žádná ochranná pásma vodních
zdrojů.

Hodnocení: Informace o povrchových a podzemních vodách lze ve vztahu k navrhovanému záměru
považovat za dostačující. Jsou uvedeny podstatné informace potřebné k posouzení významnosti a
velikosti vlivů záměru na vody. Bez připomínek.
C.II.5. Půda
Záměr se nachází v hustě zastavěném území a dokumentace konstatuje, že území záměru představují
především zpevněné plochy silnic a chodníků. Plochy zeleně, které budou dotčeny záměrem, jsou evidovány
převážně jako ostatní plocha využitá jako zeleň.

Hodnocení: Uváděné informace o půdách zájmového území jako jedné z dotčených složek životního
prostředí lze vzhledem k záměru a charakteru území považovat za dostačující. Vzhledem k množství
variant a úrovni přípravy záměru lze akceptovat stručnost dokumentace v této oblasti. Zábor zemědělské
půdy bude minimální, plochy určené k plnění funkcí lesa dotčeny nebudou.
C.II.6. Horninové prostředí a přírodní zdroje
Dokumentace uvádí informace o geomorfologii zájmového území, geologickou charakteristiku území a popis
geologických poměrů. Jsou popsány základní typy a charakter podložních vrstev. Podle předchozích
průzkumů a prací se v území vyskytují jednak pokryvné útvary (navážky, vyšší akumulace terasy Karlova
náměstí) a jednak horniny skalního podkladu (dobrotivské a drabovské vrstvy).
Původní kvartérní pokryv je minimální, navážky mají mocnost až 12 m.
V území není evidováno žádné ložiskové území ani dobývací prostor. Důlní díla nejsou v dotčeném území
registrována, poddolované území se zde nevyskytuje.
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Seismická aktivita je zde nízká až středně vysoká.

Hodnocení: Informace o horninovém prostředí a ostatních přírodních zdrojích lze pro vyhodnocení
velikosti významu možných vlivů na tyto složky životního prostředí považovat za dostačující, přestože
s ohledem na významný očekávaný zásah vlivem výstavby tunelů by tato problematika mohla být
zpracována ve větším detailu. S ohledem na charakter zájmového území není očekávána přítomnost
dalších podstatných fenoménů v oblasti geologických podmínek území.
C.II.7. Fauna, flóra a ekosystémy
Dokumentace uvádí popis jednotlivých přírodních charakteristik dotčeného území.
Ekosystémy
Územní systém ekologické stability – v severní části dotčeného území se nevyskytuje, na jihu nejbližší
prvek lokální biokoridor L4/404 podél Botiče pod Nuselským mostem.
ZCHÚ, přírodní parky – nevyskytují se, nejsou dotčeny.
VKP, památné stromy – Čelakovského sady jsou evidovány jako památkově chráněná plocha zeleně,
nejbližším registrovaným památným stromem je paulovnie plstnatá (Paulownia tomentosa Steud.) ve
Vrchlického sadech před Hlavním nádražím. V parku je dále několik historicky významných dřevin.
Natura 2000 – lokality soustavy Natura 2000 nejsou v dotčeném území vymezeny.
Flora
Dokumentace uvádí výsledky biologického a dendrologického průzkumu pro čtyři vybrané lokality:
Čelakovského sady,
Náměstí I.P. Pavlova,
Fügnerovo náměstí,
Na Karlově.
Součástí dokumentace jsou v přílohách podrobné zprávy o provedených průzkumech: příloha č. 6
Dendrologický průzkum a příloha č. 7 Biologický průzkum.
Dendrologicky i biologicky zajímavými jsou obě větší dotčené lokality – Čelakovského sady a na Karlově.
Náměstí I.P. Pavlova a Fügnerovo náměstí lze charakterizovat jako městskou zeleň bez významnějších
přírodních a biologických vazeb.
Z hlediska flóry se v dotčených lokalitách nachází především různé druhy a kultivary dřevin, převážně
běžných používaných k výsadbám v městském prostředí. Jde o parkové úpravy s různou kvalitou a údržbou.
Hodnota dřevin je převážně průměrná, ojediněle vyšší. Na zkoumaných lokalitách byla současně nalezena
řada druhů cévnatých rostlin, výhradně běžných, vyskytujících se na stanovištích přetvořených člověkem.
Žádné zvláště chráněné druhy rostlin nebyly zjištěny.
Fauna
Dokumentace uvádí výsledky biologického a dendrologického průzkumu pro tři vybrané lokality:
Čelakovského sady
Fügnerovo náměstí
Na Karlově
Součástí dokumentace je Biologický průzkum v příloze č. 7, na jehož výsledky se dokumentace odkazuje a
stručně je uvádí v textu.
Z hlediska fauny jsou nejzajímavější lokalitou Čelakovského sady, kde se kromě ptáků vyskytují také drobní
živočichové a zejména zástupci brouků, a to i zvláště chráněné druhy. Za účelem podrobnějšího průzkumu
bylo v roce 2012 provedeno doplňující šetření zaměřené zejména na výskyt některých druhů brouků. Na
základě provedených průzkumů nebyl potvrzen výskyt žádného potenciálně možného druhu, a to ani roháče
obecného (Lucanus cervus), jehož výskyt zde byl potvrzen historicky do 50. let minulého století. Populace
tohoto druhu s velkou pravděpodobností zanikla při výstavbě magistrály v 70. letech minulého století.
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Současně je však uvedeno, že poblíž západního rohu budovy Národního muzea se nacházejí
pravděpodobné zbytky původní výsadby sadů, které byly při výstavbě magistrály nejméně dotčeny a tvoří
nejcennější část parku. Tyto dřeviny je nutno ochránit i při realizaci posuzovaného záměru jak s ohledem na
jejich význam, tak s ohledem na dosud potenciální výskyt zvláště chráněného druhu – roháče obecného.
Ostatní plocha parku je pro výskyt tohoto druhu bezcenná. Dále jsou uvedeny požadavky na opatření
k vyloučení či snížení negativních vlivů na faunu i porosty v této lokalitě.
Ostatní zkoumané lokality jsou hodnoceny z hlediska fauny jako běžné městské parkové plochy bez výskytu
zvláště chráněných druhů. Na okraji lokality Na Karlově je při jižním okraji potvrzeno hnízdění běžných
druhů, které se vyskytují v městském prostředí.

Hodnocení: Dokumentace i související přílohy obsahují popis potřebných charakteristik a uváděné
informace lze pro vyhodnocení velikosti významu možných vlivů na tyto složky životního prostředí
považovat za dostačující. Některé oblasti vyžadují doplňující či podrobnější průzkumy, které umožní
jednoznačně potvrdit či vyvrátit přítomnost důležitých fenoménů ochrany přírody (např. výskyt zvláště
chráněných druhů brouků).
C.II.8. Krajina
Dokumentace se omezuje na konstatování, že se jedná o zastavěné území, ve kterém nelze uplatňovat
krajinářské pohledy a hodnocení, a kde převažují urbanistické a architektonické požadavky na celé zájmové
území.

Hodnocení: S uvedeným hodnocením lze souhlasit, nicméně právě urbanistická a architektonická hlediska
nejsou v dokumentaci příliš akcentována. Vzhledem k tomu, že jde o jeden z významných aspektů
prostředí i jeho působení na uživatele tohoto prostoru (ať občasné či trvalé), lze tuto skutečnost vnímat
jako jeden z nedostatků dokumentace. V případě, kdy je záměr navrhován do takto exponovaného území,
je nezbytné klást velký důraz právě na urbanistické a architektonické aspekty návrhu.
C.II.9. Kulturní památky a archeologie
Dokumentace uvádí přehled nemovitých kulturních památek v zájmovém území a popis těch
nejvýznamnějších. Významným aspektem je existence Pražské památkové rezervace (PPR), jejímž územím
záměr prochází, a která je rovněž zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.
Mezi nejvýznamnější nemovité památky v území patří:
Národní muzeum
Smetanovo divadlo, Státní opera
Železniční stanice Praha – Hlavní nádraží
a dále řada objektů např. v Sokolské ulici: tělocvična – sokolovna, společenský dům – Štefánkův dům,
klášter augustiniánů kanovníků.
Z hlediska archeologického se uvádí, že záměr je situován na část původních městských hradeb, které byly
zbourány v letech 1874 až 1877, a jejich prostor byl uvolněn pro novou výstavbu. V podzemí těchto hradeb
lze očekávat archeologické nálezy.
Dokumentace dále uvádí existenci drobných památek, pomníků a soch vyskytujících se v zájmovém území.

Hodnocení: Informace o stávajících kulturních a historických památkách lze hodnotit jako dostačující,
bez připomínek. Pro názornost by bylo vhodné uvést zákresy jednotlivých památek v mapovém podkladu
a hranic plošně chráněných území a jejich ochranných pásem.
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C.III. Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho
únosného zatížení
Dokumentace uvádí základní informace o dotčeném území a hodnotí kvalitu životního prostředí
v nejvýznamnějších složkách a faktorech s využitím údajů dílčích kapitol dokumentace.
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 a Státní opera.
Přestože jde o centrální oblast města a řada objektů je využívána k jiným účelům než bydlení, je zde vysoká
koncentrace obyvatel. Proto vysoké znečištění ovzduší a hluková zátěž jsou brány jako závažné faktory
v celkovém hodnocení kvality životního prostředí. Význam těchto faktorů podtrhuje nízký podíl zeleně a
přírodě blízkých ploch.
Na základě dlouhodobých poznatků je konstatováno, že nejzávažnějším faktorem v území je hluk z dopravy.
Celkové zatížení životního prostředí v zájmovém území je hodnoceno jako vysoké v důsledku zejména
automobilové dopravy a nízkého podílu přírodních prvků.

Hodnocení: Zhodnocení současného stavu kvality životního prostředí lze v kontextu celé dokumentace a
požadavků zákona považovat za správné a dostačující. Se závěry dokumentace lze souhlasit bez
zásadních připomínek.
Dokumentace správně hodnotí nejvýznamnější negativně působící faktory v zájmovém území i analyzuje
zdroje vysokého zatížení životního prostředí.
Konstatování uvedené v dokumentaci, že realizací záměru nelze očekávat významné změny v dopravních
zátěžích, vychází z dopravně analytických podkladů. Současně však vyvolává otázky, zda je v maximální
možné míře naplněn jeden ze svých hlavních cílů záměru, a to zklidnění jak prostoru u Národního muzea,
tak severojižní magistrály minimálně v řešeném úseku od Hlavního nádraží k Nuselskému mostu.

Část D - Komplexní charakteristika a hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo 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
Dokumentace hodnotí vlivy na zdraví obyvatel zejména v těchto charakteristikách:
a)
b)

vlivy na znečištění ovzduší,
hluková zátěž.

Dokumentace konstatuje, že pro potřeby dokumentace bylo zpracováno hodnocení vlivu na veřejné zdraví,
které je uvedeno v příloze č. 5 dokumentace.
Znečištění ovzduší
Pro 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.
Z hlediska dlouhodobých imisních charakteristik (chronického účinku NO2) jsou jako nejpříznivější
vyhodnoceny varianty 3 a 4 - u obou lze při realizaci záměru očekávat pokles počtu obyvatel v nejvyšším
3
pásmu imisní zátěže, tj. nad směrné hodnoty WHO i platného imisního limitu v hodnotě 40 µg/m .
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Z hlediska krátkodobých imisních charakteristik (akutní expozice) byly u některých variant vypočteny
3
3
koncentrace nad hranicí směrné hodnoty WHO (200 µg/m ), nejvyšší hodnoty dosahují 245 µg/m . Jako
nejpříznivější se ukazuje varianta 3.
U benzenu nepředstavuje lokální nárůst imisní zátěže reálné zvýšení výskytu zdravotních účinků z chronické
expozice benzenu. Jako nejpříznivější jsou hodnoceny varianty 2 a 1.
U chronické expozice suspendovanými částicemi je konstatováno, že vzhledem k současné zátěži bude ve
všech variantách zvýšené zdravotní riziko. Proto je dále porovnáno toto riziko mezi jednotlivými variantami,
na základě čehož je konstatováno, že z hlediska zdravotních účinků suspendovaných částic se jako
nejvhodnější jeví varianta 3. Rozdíly mezi jednotlivými variantami jsou však velmi nízké a málo významné.
Vlivy emise benzo(a)pyrenu jsou hodnoceny z hlediska zdravotních účinků ve všech variantách na hranici
průkaznosti. V zájmovém území převažuje pokles imisní zátěže nad nárůstem, který je zcela lokální a
3
dosahuje nejvýše 0,1 ng/m .
Hluk
Z provedeného hodnocení hlukové zátěže 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.
Dokumentace uvádí, 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 je vzhledem ke snížení hodnot vyjadřujících obtěžování a zdravotní riziko
hodnocena jako nejpříznivější varianta 3, následuje 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)
Z hlediska psychické pohody hodnotí dokumentace z hlediska cílového stavu jako nejméně obtěžující
varianty 3 a 4. Z hlediska etapy výstavby je pak nejméně zatěžující varianta 1. Dále je komentován
nevyhovující stav jak u Národního muzea, tak v ulicích Sokolská a Legerova, který výrazným způsobem
negativně ovlivňuje obyvatele i uživatele procházející těmito prostory.
Ostatní doprava a bezpečnost
Dokumentace hodnotí otázku dopravy z hlediska bezpečnosti zejména ve vztahu k ostatním uživatelům, tj.
pěším a cyklistům. Ve všech variantách dochází alespoň k částečnému oddělení automobilové dopravy od
pěších a cyklistů. Pro pěší jsou navrženy nové chodníky a přechody, pro cyklistickou dopravu se navrhují a
budují cyklotrasy, v daném území jde o trasy A24 a A41, které se kříží v prostoru Národního muzea.
Dále je hodnocena situace bezpečnosti v dotčených ulicích a lokalitách s tím, že z hlediska ostatních druhů
dopravy a jejich bezpečnosti jsou nejvhodnější varianty s maximálním vyloučením automobilové dopravy
z povrchových úseků, tedy varianty 3 a 4.
Sociální a ekonomické důsledky
Dokumentace hodnotí všechny aktivní varianty jako pozitivní vzhledem k očekávanému zastavení poklesu
počtu trvale žijících obyvatel a změny využití domů v nejvíce zatížených lokalitách. Očekává se rovněž
zvýšení atraktivity území mezi Václavským náměstím a Vinohrady, kde dojde k bezkoliznímu propojení obou
částí města (s výjimkou variant 0 a 1). Vliv na zaměstnanost v etapě výstavby je odhadován na 500 až 4000
pracovních míst podle vybrané varianty.
Vliv výstavby
Dokumentace uvádí základní podmínky a opatření k ochraně životního prostředí v etapě výstavby, pozornost
je věnována zejména problematice ochrany před nadměrným hlukem a prašností.

Hodnocení: Hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví je provedeno standardním způsobem, který
odpovídá očekávaným důsledkům a významu stavby. S uvedenými závěry lze souhlasit bez zásadních
připomínek.
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Hodnocení vlivů na veřejné zdraví je provedeno na základě zpracovaných modelových výpočtů, které
poskytují informace o stávající i výhledové úrovni zatížení území s ohledem na platné hygienické limity.
Hodnocení zdravotních rizik expozice látek znečišťujících ovzduší a hluku je zpracováno kvalitně, v
souladu s platnými normami a uznanými autorizačními metodami a návody včetně nezbytné analýzy
nejistot.
Dočasné snížení kvality prostředí po dobu výstavby záměru v bezprostředním okolí staveniště bude při
respektování stanovených podmínek a omezení akceptovatelné. Po dokončení stavby včetně související
infrastruktury budou vlivy na veřejné zdraví v zájmovém území akceptovatelné a ve srovnání se
současným stavem přijatelnější.
S ohledem na charakter záměru lze se závěry dokumentace souhlasit s tím, že dokumentace není
v některých otázkách komplexní a vyčerpávající. Jedná se zejména o otázky synergických efektů a dále
hodnocení dopadů vyvolaných záměrem mimo vymezené území, které je omezeno na samotný úsek SJM
a jeho bezprostřední okolí zejména křižujících ulic. Přitom v textu dokumentace se uvádí, že „umožněním
průjezdu tunely bude výrazně vyšší dopravní intenzita na Nuselském mostě a tím i v ulici 5. května“.
Prakticky totéž platí i pro úsek SJM severně od Hlavního nádraží, tj. Hlávkův most, ulice Argentinská,
most Barikádníků a ulice V Holešovičkách. Dokumentace však tyto údaje podrobněji neanalyzuje,
nehodnotí ani nekomentuje. Vzhledem k tomu, že tyto důsledky jsou pro navazující úseky SJM zásadní a
v podstatě vylučují realizaci variant 3 a 4, protože tyto varianty do značné míry popírají cíle záměru a
navrhovaného řešení, lze tento nedostatek hodnotit jako závažný.
D.II.2. Vlivy na ovzduší a klima
Dokumentace hodnotí vlivy na ovzduší na základě výpočtů znečištění ovzduší prezentovaných v příloze č. 4
Rozptylová studie. Hodnocení ovlivnění ovzduší vychází z vypočtených hodnot imisních koncentrací
hlavních škodlivin – NO2, benzenu, benzo(a)pyrenu a tuhých znečišťujících látek frakce PM10 a PM2,5.
Na základě provedených výpočtů pro jednotlivé ukazatele v navrhovaných variantách je vyhodnocen vliv na
kvalitu ovzduší. U všech variant dochází k překračování platných imisních limitů, rozdíly jsou dány různým
rozložením dopravy a distribucí emisí.
Ve všech hodnocených variantách dojde vlivem realizace záměru na zklidnění Severojižní magistrály v
posuzovaných variantách k redukci ploch překročení limitních hodnot. Pro sledované škodliviny NO2 (roční i
maximální hodinové koncentrace) a suspendované částice frakce PM10 (maximální denní koncentrace) v
žádné variantě však neklesne na celém území imisní zatížení pod hranici imisního limitu. Pro uvedené
škodliviny je jako nejpříznivější označena varianta dlouhý tunel (3 a 4), kdy dojde k nejvýznamnějšímu
poklesu dopravních intenzit na povrchových silničních úsecích a tubusy tunelů budou odvětrány pomocí
dvou výdechů.
U ostatních látek suspendované částice frakce PM10 (průměrné roční koncentrace), suspendované částice
frakce PM2,5 (průměrné roční koncentrace), benzen (průměrné roční koncentrace), benzo(a)pyren (průměrné
roční koncentrace) budou imisní limity před i po realizaci plánovaného záměru splněny. 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.
Ve všech variantách dojde oproti výchozímu stavu ke zlepšení imisní situace. Z hlediska překročení limitních
hodnot se jako nejpříznivější jeví varianta dlouhý tunel (3), druhou v pořadí je varianta krátký tunel (2) příp.
povrchová varianta (1). Jako nejméně příznivou z aktivních variant lze označit variantu kombinovanou
optimalizovanou (4).

Hodnocení: Popis vlivů na ovzduší je proveden standardním způsobem. S uvedenými závěry z hlediska
ochrany ovzduší lze souhlasit bez připomínek.
Rozptylová studie je zpracována standardní formou v souladu s platnou metodikou pro výpočet znečištění
ovzduší z bodových a mobilních zdrojů. Výsledky jsou prezentovány v textu i grafických přílohách
způsobem, který odpovídá standardním požadavkům a poskytuje dostatečné informace o vlivech na
kvalitu ovzduší.
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Dílčím nedostatkem, který byl formulován již v předchozím textu posudku, zůstává, že varianta
vyhodnocená u daného záměru z hlediska ochrany ovzduší jako nejvhodnější, nezahrnuje posouzení
souvisejících důsledků na území podél SJM jižně i severně od řešeného úseku.
D.I.3. Vlivy na hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky
Dokumentace hodnotí akustické vlivy na základě výpočtů hluku v příloze č. 3 Hluková studie.
V hlukové studii je proveden výpočet hladin akustického tlaku pro všechny posuzované varianty a je zde
zdokumentováno hlukové zatížení v posuzovaných ulicích. Hladiny akustického tlaku jsou uvedeny pro
denní i noční dobu ve výškách charakterizujících hlukovou hladinu v jednotlivých patrech obytných domů
(cca 2,5 m; 5,5 m; 8,5 m a dále dle výšky objektu). Pro základní informaci byly v dokumentaci vybrány
výsledky pro hlukově nejzatíženější podlaží (v ulicích vždy 2.NP – 1. patro, pouze v domech vzdálenějších
jsou to patra vyšší). V souhrnné tabulce jsou uvedeny rozdílové hodnoty pro jednotlivé varianty ve srovnání
s nulovou variantou.
V závěrečném hodnocení dokumentace uvádí, že 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. K
významnému snížení hlukové zátěže dochází u tunelových variant.
Dokumentace dále komentuje možnost uplatnění zvukpolhtivé povrchové vrstvy komunikace, která podle
provedených měření sníží ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném venkovním prostoru nejbližší
zástavby minimálně o 3 dB, reálně dle měření o 4,0 - 9,1 dB.
Dle dokumentace žádná z variant nepředstavuje z akustického pohledu jednoznačně vyhovující řešení
nepříznivé situace pro chráněnou zástavbu situovanou podél SJM v posuzovaném úseku. Realizace
kterékoli z aktivních variant přináší snížení stavu hlučnosti oproti nulové variantě v nejzatíženějších ulicích
(Legerova, Sokolská, Mezibranská, Washingtonova).
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).
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 představují navýšení
intenzit dopravy.

Hodnocení: Popis vlivů hluku je proveden standardním způsobem, který odpovídá charakteru a významu
záměru. S uvedenými závěry z hlediska vlivů hluku lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Hluková studie je zpracována v souladu s platnou metodikou pro výpočet hluku z uvažovaných zdrojů.
Hluková studie se zabývá všemi reálnými stavy (stávající stav, navrhované aktivní varianty) a hodnotí
hluk z dopravy na vymezené silniční síti.
V hodnocení hlukové situace se projevuje stejný nedostatek, který byl již komentován např. v části
týkající se ochrany ovzduší. Dokumentace konstatuje, že varianta vyhodnocená jako nejvhodnější
z hlediska řešeného úseku SJM (dlouhé tunely) vyvolá navýšení dopravy v ulici 5. května (jižně od
řešeného úseku). Obdobně lze uvažovat i o úseku SJM navazujícím severně na řešený úsek. Tyto
skutečnosti dokumentace však podrobněji nehodnotí.
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Dokumentace se rovněž podrobněji nezabývá možnostmi snížení hlukové zátěže v nejzatíženějších
lokalitách, ve kterých jsou limity hluku překročeny, event. ve kterých dochází ke zvýšení hlukové zátěže
vyvolané změnami v rozložení dopravních pohybů. Je zřejmé, že jakákoli změna ve smyslu zvýšení
hlukové zátěže v území již nadlimitně zatíženém nebude akceptovatelná a bude nezbytné situaci
podrobněji analyzovat, navrhnout vhodná opatření směřující k omezení dopravy tak, aby v cílovém stavu
bylo zajištěno splnění nejvyšších přípustných limitů hluku ve všech místech ovlivněných dopravou na
SJM, resp. daným záměrem. Jediným opatřením, které dokumentace v obecné rovině uvádí, je využití
zvukpohltivé asfaltové směsi na povrchu komunikací. Dokumentace v závěrech uvádí i stručnou úvahu o
nutnosti jiných opatření administrativního charakteru (zřejmě jsou myšlena plošná opatření jako mýtný
systém), ovšem opět bez podrobnější analýzy a navazujících souvislostí.
Dokumentace neobsahuje hodnocení vibrací vyvolaných automobilovou dopravou. Vzhledem
k intenzitám dopravy a charakteru zástavby nelze vlivy vibrací považovat za zanedbatelné.
D.I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody
Vliv na povrchové vody
Vliv odvodnění oblasti a změny hydrologických charakteristik - dokumentace hodnotí vliv na odvodnění
oblasti jako zanedbatelný, lokální změny v místech záborů nezpevněných ploch, resp. v místech odstranění
stávajících objektů jsou z hlediska celého území a současnému stavu nevýznamné. Změny hydrologických
charakteristik povrchových vod jsou rovněž hodnoceny jako nulové.
Vliv na jakost povrchových vod - ovlivnění kvality povrchových vod je hodnoceno jako prakticky nulové,
beze změny stávajícího stavu. Odpadní oplachové vody z čištění tunelů budou odváženy k likvidaci na
vhodná zařízení k vyčištění. Pro období výstavby jsou uvedena nezbytná opatření k ochraně vod.
Vliv na podzemní vody
Vliv na hladiny a proudění podzemní vody - ovlivnění hydrogeologického režimu je hodnoceno
zanedbatelné (u povrchových variant) nebo jako dočasné (u tunelových variant).
Vliv na kvalitu podzemních vod - ovlivnění kvality podzemních vod je hodnoceno jako velmi nízké a
prakticky zanedbatelné.
Vliv na vodní zdroje – není v dokumentaci hodnoceno, vzhledem k absenci vodních zdrojů lze hodnotit jako
nulový.

Hodnocení: Dokumentace hodnotí vlivy na povrchové i podzemní vody jako nízké až
zanedbatelné. Významné negativní ovlivnění současného stavu není očekáváno. Vlivy na
povrchové a podzemní vody nejsou pro hodnocení a výběr variant rozhodující. S uvedenými
závěry lze souhlasit bez zásadních připomínek.
Předložená dokumentace řeší problematiku vlivů na povrchové i podzemní vody dostatečným
způsobem s tím, že podrobnější návrh stavby i souvisejících opatření k ochraně vod bude
vycházet z detailních hydrogeologických průzkumů.
D.I.5. Vlivy na půdu
Vliv na půdu z hlediska záboru půdy hodnotí dokumentace jako zanedbatelný vliv bez významnějších
důsledků. Zásah do půdy byl zjišťován pouze formou změny využití v místech stávající zeleně Čelakovského sady a Na Karlově. Stavbou nedojde k dotčení ploch určených k plnění funkcí lesa.
Vliv na znečištění půdy je hodnocen jako minimální, bez rizika.
Z hlediska dopadů na půdu je jako nejvhodnější hodnocena varianta 2 (krátký tunel), nejméně vhodná je
varianta 3 (dlouhý tunel). Z hodnocení vlivů na Čelakovského sady vychází nejhůře varianta 1, která však
stejně jako varianta 2 neovlivňuje území Na Karlově.

Hodnocení: Popis vlivů na půdu je proveden standardní formou, obsahuje podstatné informace a s
uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
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Ve vztahu k vyhodnocení velikosti a významnosti vlivů na zábor ZPF lze konstatovat, že v dotčeném
území je problematika záborů méně citlivá než v nezastavěném území či ve volné krajině. Záměr
v maximální míře využívá stávajících komunikací a zábory půdy jsou omezeny pouze na krátké úseky na
nezpevněných plochách. Na druhou stranu jsou plochy zeleně a nezastavěné plochy v centrální části
města velmi cenné a proto by zábor půdy jakéhokoli druhu měl být minimalizován. Tento požadavek je
v dokumentaci formulován.
Použité způsoby a metody hodnocení lze považovat za dostačující. Bez připomínek.
D.I.6. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na horninové prostředí hodnotí dokumentace jako zanedbatelné a nevýznamné. Vlivy na přírodní
zdroje jsou vyloučeny. Ostatní možné faktory nejsou v daném úseku významné.

Hodnocení: Posouzení vlivů na horninové prostředí odpovídá charakteru záměru a zájmového území.
Jisté riziko představuje budování tunelů. Realizaci musí předcházet podrobný průzkum, který odhalí
případná rizika a navrhne správný postup pro provádění stavby se všemi nezbytnými opatřeními.
S ohledem na umístění záměru nelze vyloučit přítomnost archeologických nálezů při zásahu do spodních
vrstev terénu. Proto je nezbytná koordinace s odbornými pracovišti a v případě potřeby umožnění
průzkumu staveniště.
D.I.7. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy
Vlivy na zvláště chráněná území - v zájmovém území stavby se ZCHÚ nenacházejí a nejsou dotčena.
Vlivy na ekosystémy a VKP – nedotýká se, bez vlivů.
Vlivy na EVL – nedotýká se, bez vlivů.
Vlivy na flóru a faunu – jsou hodnoceny jako zanedbatelné, dotčené lokality mají nízkou přírodovědnou
hodnotu. V území se nevyskytují žádné vzácnější druhy rostlin, podrost má ruderální charakter. Záměr
vyžaduje kácení dřevin (stromů i keřů). Největší rozsah je očekáván u varianty 3 (dlouhý tunel), nejmenší u
varianty 1 (povrchová), při započtení nových výsadeb jako kompenzace za nutné kácení je jako
nejpřínosnější hodnocena varianta 2 (krátký tunel). Dokumentace komentuje otázku kácení, ochrany dřevin
po dobu výstavby i navrhované výsadby stromů a keřů. Z hlediska ochrany fauny je při zachování
nejstarších dřevin v Čelakovského sadech vliv zanedbatelný, a to včetně potenciálního výskytu roháče
obecného, který je zvláště chráněným druhem. Dokumentace doporučuje doplňující průzkum v další fázi
přípravy záměru.

Hodnocení: Popis vlivů na ZCHÚ, VKP, ÚSES, flóru, faunu a ekosystémy vychází zejména z charakteru
zájmového území a výskytu předmětů ochrany přírody na dotčené ploše i v jejím bezprostředním okolí.
Dokumentace vychází při hodnocení z výsledků provedených průzkumů a dostupných informací.
Způsob hodnocení lze považovat za dostačující; s uvedenými závěry lze souhlasit bez připomínek.
D.I.8. Vlivy na krajinu
Dokumentace konstatuje, že ve zcela urbanizovaném území pozbývá hodnocení vlivů na krajinný ráz
smyslu, jak vyplývá z platné právní úpravy. Hodnotí tedy pouze vliv záměru na území a změny, které budou
realizací záměru způsobeny.
Nejvýznamnější změna je očekávána v prostoru Národního muzea, kde dojde v podstatě ve všech
variantách k zásadním změnám v souvislosti s přesunutím dopravy do jednoho koridoru východně od
budovy muzea. V dalším úseku nedojde k žádným změnám, uliční fronty na Sokolské a Legerově, ani
v dalších ulicích se nezmění. U Nuselského mostu nedojde ani u tunelových variant k významným změnám
krajiny.
V Čelakovského sadech bude mít největší negativní vliv varianta 1, ve které dochází k největší změně
plochy zeleně na plochy zpevněné. 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.
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Hodnocení: Vlivy na krajinu jsou vyhodnoceny popisnou formou a stručným komentářem, který shrnuje
zejména porovnání variant záměru.
Z pohledu zpracovatele posudku je úvodní odvolání na platné změní §12, odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.,
zjednodušujícím pohledem na danou problematiku.
Dle ustanovení §12, odst. (4) zákona č. 114/1992 Sb., se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v
zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a
prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.
Z uvedeného vyplývají jasné požadavky vztahující se k ochraně krajinného rázu, kterými se však
dokumentace nezabývá. Vyloučení hodnocení krajinného rázu dle §12 se vztahuje především na právní
aspekty ve smyslu zákona, nikoli na odborné hodnocení, které lze v exponovaných případech provést bez
vazby na postupy vyžadované zákonem. Zpracovatel posudku považuje posuzovaný záměr za právě
takový případ, kdy by hodnocení důsledků na některé aspekty krajinného rázu, které lze v urbanizovaném
území považovat za významné, bylo účelné, jako např.:
−

Vliv na kulturní a historickou charakteristiku

−

Vliv na kulturní dominanty

−

Vliv na estetické hodnoty.

Důvodem absence hodnocení nemůže být ani skutečnost, že územní plán či pro území platné územně
plánovací dokumenty neobsahují žádné podmínky či požadavky vztahující se k ochraně krajiny a výše
uvedených hodnot (kulturních, historických, estetických, …). Zpracovatel posudku považuje absenci
tohoto hodnocení za nedostatek dokumentace.
D.I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky
Dokumentace uvádí, že záměr nebude mít vliv na hmotný majetek ani kulturní či historické památky
s výjimkou demolice garáží Slovan. Přesunutí dopravy vyvolá pozitivní důsledky na užívání zejména Státní
opery a Národního muzea, jejich vstupní prostory budou uvolněny pro pěší a návštěvníky.
Z hlediska možných archeologických památek a nálezů dokumentace uvádí zákonné povinnosti investora
jako oznamovací povinnost a umožnění záchranného archeologického průzkumu.
Z hlediska porovnání variant hodnotí dokumentace všechny varianty jako srovnatelné bez významnějších
rozdílů.

Hodnocení: Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky jsou hodnoceny popisnou formou a stručným
komentářem, který shrnuje zejména porovnání variant záměru.
S ohledem na charakter zájmového území a množství historických památek v bezprostřední blízkosti
záměru lze hodnocení provedené v dokumentace považovat za velmi obecné a zjednodušující.
Dokumentace neobsahuje hodnocení možných účinků vibrací na okolní budovy, nehodnotí střet
s Pražskou památkovou rezervací. Potenciální výskyt archeologických památek hodnotí pouze formou
následných opatření v etapě výstavby.
Z pohledu zpracovatele posudku neodpovídá hodnocení uvedené v dokumentaci významu dotčeného
území, a množství objektů včetně kulturních a historických památek.
D.II. Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a
významnosti a možnosti přeshraničních vlivů
Dokumentace uvádí hodnocení velikosti a významnosti vlivu pro základní složky a faktory životního
prostředí. Prezentované údaje vycházejí ze závěrů jednotlivých částí a kapitol dokumentace, včetně
samostatných příloh dokumentace. Z hlediska vlivů na jednotlivé složky a faktory životního prostředí není
identifikován žádný významný vliv.
V další části jsou shrnuty vlivy na populaci, včetně vlivů na antropogenní systémy, strukturu a využití území.
V této oblasti jsou jako trvalé negativní vlivy uvedeny znečištění ovzduší a hluková zátěž z dopravy a z toho
plynoucí zdravotní rizika.
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Samostatně jsou hodnoceny vlivy výstavby, kde se jako nejzávažnější faktor jeví značná dopravní omezení
a z toho vyplývající důsledky i na životní prostředí.
V další části jsou komentovány důsledky realizace záměru na jednotlivé městské části. Největší kladné
dopady jsou vyhodnoceny pro území Prahy 1 a Prahy 2, území Prahy 3 nebude záměrem zasaženo
v kladném ani záporném smyslu, Praha 4 (ulice 5. května) bude ovlivněna snížením dopravy u variant 1 a 2,
u variant 3 a 4 se doprava blíží původní intenzitě, na Praze 7 se pozitivně projevuje vliv zprovoznění tunelu
Blanka, vlastní záměr se příliš neprojevuje.
Vlivy přesahující státní hranice ČR jsou vyloučeny.

Hodnocení: Souhrnné hodnocení v této části dokumentace využívá závěry formulované v rámci
jednotlivých částí a kapitol. V základních aspektech lze se závěry dokumentace souhlasit, nicméně se
v souhrnném hodnocení projevují nedostatky komentované v předchozím textu posudku. Jedná se
zejména o vyhodnocení velikosti vlivů vyvolaných záměrem (ovzduší, hluk) a dále absenci hodnocení
některých podstatných oblastí (doprava v širších souvislostech, územní plán a využití území, památková
ochrana území, urbanistické a architektonické důsledky).
V souhrnu tyto aspekty směřují k tomu, že z pohledu zpracovatele posudku není záměr v dané podobě
akceptovatelný. Pro další postup by bylo vhodné, aby záměr vycházel z podoby nového Metropolitního
územního plánu, případně podrobnější územně plánovací dokumentace, která bude projednána se všemi
dotčenými územně samosprávnými celky a orgány státní správy, které budou účastníky následných
správních řízení. Z pohledu zpracovatele posudku lze řadu opatření týkajících se humanizace severojižní
magistrály realizovat bez ohledu na výsledek procesu posuzování, a tedy i přes navržené nesouhlasné
stanovisko. Toto stanovisko se týká záměru jako celku, nicméně řadu opatření sledujících omezení
dopravy na severojižní magistrále a tím i snížení vlivů této dopravy v dopravním koridoru SJM lze
realizovat nezávisle na navrhovaném a projednávaném záměru. K další přípravě a projednávání záměru
by se mělo přistoupit až po projednání a schválení nového územního plánu, ze kterého vyplynou i nové
dopravní analýzy a konkrétnější názory na řešení prostoru u Národního muzea.
S vyloučením přeshraničních vlivů se zpracovatel posudku ztotožňuje.
D.III. Charakteristika environmentálních rizik při možných haváriích a nestandardních
stavech
Dokumentace uvádí a hodnotí možné havarijní situace při provozu a při výstavbě navrhovaného záměru.
V textu se věnuje pozornost bezpečnosti dopravy v tunelech, které jsou hodnoceny jako bezpečnější než
doprava na otevřených komunikacích. Jistým rizikem je možnost tvorby kongescí tím, že doprava bude
zastavována na křižovatkách při výjezdu z tunelu, a tím by mohlo docházet k vytváření kolon zasahujících do
tunelů a zaplnění tunelu stojícími vozidly. Dokumentace uvádí, že možným řešením jak předcházet tomuto
riziku je regulace dopravy, jako např. mýto.
Při výstavbě patří mezi nejvýznamnější rizika havárií únik pohonných hmot nebo jiných látek nebezpečných
vodám ze stavebních strojů. Poškození budov při výstavbě musí být předcházeno návrhem technického
řešení na základě podrobných průzkumů. Důležitým opatřením v etapě výstavby je jasné a zřetelné dopravní
značení, event. zvýšená kontrola dodržování podmínek provozu na silnicích, zejména v případě dočasného
omezení či snížení průjezdnosti některých úseků.
Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Hodnocení: Popis rizik vyplývajících z havarijních situací odpovídá významu a typu záměru. Výčet
preventivních i následných opatření je s ohledem na charakter stavby a na úrovni posuzování vlivů
dostačující. Podrobnější specifikace všech opatření bývá standardně předmětem následujících etap
přípravy a realizace záměru.
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Závěr
Dokumentace obsahuje po formální stránce zhodnocení prakticky všech významných
předpokládaných důsledků realizace záměru na životní prostředí. Z hlediska obsahu a
hloubky hodnocení jsou v předchozím textu uváděny nedostatky a to jak samotného
hodnocení, tak vlastního návrhu záměru a dokumentů, se kterými by měl návrh
korespondovat.
Záměr, přestože jeho cílem je snížení stávající zátěže životního prostředí, představuje
v dotčeném území významnou a nadlimitní zátěž pro jednotlivé složky životního prostředí.
Popis současného stavu dotčeného území i hodnocení veškerých kladných i záporných
vlivů záměru na jednotlivé složky a faktory životního prostředí jsou, až na jmenované
vyjímky, v dokumentaci provedeny s podrobností odpovídající charakteru záměru a
zájmového území.
Ve všech významných oblastech byly zpracovány samostatné studie, které hodnotí vlivy na
veřejné zdraví, vlivy na kvalitu ovzduší, vlivy hluku a vlivy na dopravu na základě
standardních postupů a metodik. Výsledky těchto studií lze považovat v zásadě za správné.
Na základě všech zjištěných informací lze konstatovat, že údaje uváděné v dokumentaci lze
souhrnně považovat za dostačující pro potřeby hodnocení vlivů na životní prostředí,
zpracování posudku i návrhu stanoviska.
Grafickou část dokumentace a prezentaci uváděných informací o současném stavu
zájmového území a vlivech záměru na životní prostředí lze hodnotit jako standardní a
dostačující, obsahující všechny podstatné informace.
Metody a způsoby hodnocení použité v dokumentaci lze považovat za vhodné a dostačující.

II.3. Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí
Dokumentace popisuje a hodnotí záměr „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ ve čtyřech
aktivních variantách, které jsou porovnávány s variantou nulovou.
Posuzované varianty jsou:
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)
Dokumentace konstatuje, že jakákoliv aktivní varianta, která sníží provoz na ulicích Prahy 1 a 2 je vhodnější,
než varianta 0. Dále se uvádí, že na základě závěru zjišťovacího řízení byl záměr rozšířen až k Nuselskému
2
mostu a vlivy byl posouzeny v ulicích Nového Města a Vinohrad v oblasti cca 0,5 km . Kromě toho je nutné
při zhodnocení variant uvažovat i vlivy mimo tuto oblast, zejména v ulici 5. května.
Dokumentace hodnotí porovnání variant na základě tří různých postupů:
1. hodnocení významnosti vlivů variant
2. přehled pořadí variant podle jednotlivých vlivů
3. slovní hodnocení variant.
Dokumentace uvádí, že na základě 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.
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V souhrnném závěrečném porovnání variant dokumentace uvádí, 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.
Neposuzovaná kombinovaná varianta představuje zásahy u Muzea jako u 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.

Hodnocení: Problematika variant z hlediska vlivů na životní prostředí je v dokumentaci řešena standardní
formou. Dokumentace uvádí porovnání variant na základě výsledků dílčích hodnocení na jednotlivé
složky a faktory životního prostředí.
Přestože se zpracovatel posudku ztotožňuje s porovnáním aktivních variant jak mezi sebou, tak vůči
variantě nulové, uvedeným v dokumentaci, nedochází k závěru, že realizace doporučené varianty 1
(povrchové) je optimálním řešením navrhovaného záměru. Výhrady vůči tomuto řešení i vůči vlastnímu
posouzení vlivů na životní prostředí jsou formulovány v textu posudku i v jeho závěrech.
Jedním z uváděných argumentů je, že záměr umožní snížení dopravy na řešeném úseku severojižní
magistrály, současně se však hovoří o nutnosti dalších opatření, např. v podobě plošné regulace dopravy
(mýto). Vyvstává tedy otázka, zda je pro dosažení cílů záměru, kterým je zklidnění severojižní magistrály
v úseku mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem, nezbytná realizace záměru v navrhované podobě a
zda dosažení požadovaných cílů (s výjimkou přesunutí dopravy u Národního muzea) nelze dosáhnout
kombinací řady dílčích opatření jak na celoměstské dopravní síti, tak na SJM, které omezí dopravu
v centrální části města. A to nejen dopravu tzv. průjezdnou, ale i dopravu vnitroměstskou, kterou vlastní
navrhovaný záměr nijak neřeší.
Zpracovatel posudku dochází na základě vlastní dokumentace i dalších podkladů zjištěných při jeho
zpracování k závěru, že navrhovaný záměr není v daném okamžiku v žádné variantě akceptovatelným
řešením, a že deklarovaných cílů s výjimkou přesunutí dopravy u Národního muzea, lze dosáhnout i
jinými prostředky.
Realizace záměru, který trvale změní charakter dotčeného prostoru u Národního muzea, je trvalým a
nevratným krokem, a jako takový vyžaduje jak široký konsensus odborné i laické veřejnosti, tak zejména
musí zaručovat respektování platných limitů ve všech složkách životního prostředí, včetně ochrany
veřejného zdraví.

II.4. Hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí přesahujících státní
hranice
Významné vlivy přesahující státní hranice České republiky nebyly u hodnoceného záměru identifikovány a
možnost takových vlivů dokumentace zcela vylučuje. Vzhledem k charakteru záměru, jeho lokalizaci a
údajům o vlivech záměru na životní prostředí shromážděných v rámci procesu posuzování je zřejmé, že
problematika přeshraničních vlivů na životní prostředí je v případě posuzovaného záměru zcela
bezpředmětná.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se s takovým závěrem plně ztotožňuje.
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III. POSOUZENÍ TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU S OHLEDEM NA
DOSAŽENÝ STUPEŇ POZNÁNÍ POKUD JDE O ZNEČIŠŤOVÁNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba
silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Silniční komunikace jsou standardní stavby, které vyvolávají poměrně jednoznačné, dobře známé
a identifikovatelné negativní vlivy v území, kterým procházejí. Z hlediska vlivů na životní prostředí je
nejdůležitějším parametrem směrové řešení komunikace a výškové uspořádání (podélný profil). Oba tyto
parametry vycházejí u posuzovaného záměru z projektových podkladů v podobě technické studie, a jsou
výsledkem dosažení kompromisů mezi územně technickými podmínkami, ochranou stávající zástavby,
ochranou dotčených složek životního prostředí a samozřejmě finančními náklady na realizaci stavby.
Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu stávající dopravní sítě ve zcela urbanizovaném území, v centrální
zóně hlavního města, je nezbytné technické řešení přizpůsobit řadě mnohdy protichůdných požadavků.
Celková kapacita záměru: délka upravovaného úseku cca 1 900 m
Předmětem záměru je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze v
rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku (úpravy
či nových komunikací) je cca 1 900 m.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována technická studie s několika možnými variantními
řešeními. Přehled jednotlivých variant navrhovaných v TS je následující:
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.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí bylo možné sloučit obě varianty dlouhého tunelu a obě
varianty kombinované a redukovat tak počet posuzovaných variant na 4 aktivní 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)
Kapacita, kategorie, třída, návrhová kategorie funkční skupina a typ příčného uspořádání:
−
−
−
−
−
−
−

délka řešeného úseku cca 1900 m;
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.
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Vzhledem k tomu, že dokumentace ve svých závěrech doporučuje variantu 1, uvádíme v této kapitole popis
pouze této varianty. Popis ostatních navržených a hodnocených variant je uveden v úvodních kapitolách
posudku.
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 propojení 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,
dále 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).

Hodnocení: Zpracovatel posudku se neztotožňuje s názorem, že navrhované a doporučené řešení dle
varianty 1 (povrchová varianta) je nejlepším a nejvhodnějším.
Na základě provedeného hodnocení a dostupných informací je zřejmé, že navržené technické řešení
neumožní vyloučit nadlimitní zátěž životního prostředí v oblasti kvality ovzduší a vlivů hluku. Vzhledem
k tomu, že záměr je situován z větší části na stávajících komunikacích, jsou vlivy vyplývající z
dopravního provozu na této komunikaci závažnějším faktorem, než existence této komunikace.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem. S ohledem na
charakter zájmového území je nanejvýš účelné, aby návrh vycházel z aktuálních územně plánovacích
podkladů a byl projednán s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou účastníky
následujících správních řízení k povolení záměru.
Na základě uvedených
k posuzovanému záměru.
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IV. POSOUZENÍ NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ K PREVENCI, VYLOUČENÍ,
SNÍŽENÍ, POPŘÍPADĚ KOMPENZACI NEPŘÍZNIVÝCH VLIVŮ NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dokumentace obsahuje návrh opatření k vyloučení nebo omezení negativních vlivů záměru na životní
prostředí. V kapitole D.IV. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou navrhovaná opatření rozdělena na jednotlivé etapy:
a) opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS)
b) opatření pro fázi realizace záměru (včetně zpracování RDS)
c) opatření pro fázi provozu záměru
Jednotlivá opatření jsou formulována s odkazy na některé kapitoly dokumentace, u některých opatření
převažuje stručnost nad potřebou zřetelné a jasné formulace při návrhu opatření. V některých oblastech
(např. odpady) jde zpracovatel dokumentace do větší hloubky než vyžaduje úroveň projektu, v jiných
oblastech (např. hluková zátěž, cyklistická doprava, revitalizace ploch zeleně) jsou podmínky formulovány
poměrně stručně a obecně.
Tato část dokumentace slouží především jako hlavní podklad pro přípravu opatření doporučených v návrhu
stanoviska, který je součástí tohoto posudku. I přes navrhované nesouhlasné stanovisko k předloženému
záměru v daném technickém řešení, jsou tato opatření v návrhu stanoviska zohledněna.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména opatření
týkající se:
−

využití území a územního plánu,

−

ochrany ovzduší,

−

ochrany vod,

−

ochrany před nadměrným hlukem,

−

ochrany flóry a fauny,

−

památkové péče a stávajících kulturních a historických památek,

−

urbanistických a architektonických hodnot dotčeného území.

Opatření k prevenci, vyloučení a snížení potenciálních nepříznivých vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví budou využita v dalších krocích, které budou směřovat k naplnění cílů záměru.
Dokumentace uvádí následující opatření a podmínky:
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 ČD z Žel. 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.
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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.
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.
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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, která 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 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).
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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. Dle
druhu znečištění bude nezbytné zajišťovat náležité čištění těchto vod (odvozem k likvidaci na zařízení,
které je k tomu účelu určeno).
Aby byla minimalizována možnost úniků ropných látek, bude věnována pozornost technickému stavu
stavebním mechanizmů a bude vypracován a schválen vodoprávním úřadem OOP MHMP plán pro
případ úniku závadných látek po dobu výstavby.

Hodnocení: Zpracovatel posudku se ztotožňuje s navrhovanými opatřeními k prevenci, vyloučení,
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí. V případě realizace záměru je
nezbytné respektovat opatření odpovídající adekvátně konkrétnímu návrhu záměru.
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V. VYPOŘÁDÁNÍ VŠECH OBDRŽENÝCH PŘIPOMÍNEK K DOKUMENTACI
V této kapitole posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených úřadů státní správy, dotčených územně
samosprávných celků a veřejnosti. V textu jsou uvedeny citace z doručených vyjádření. Jednotlivá vyjádření
jsou uvedena v plném znění v příloze č. 1 posudku.
Uvedena jsou vyjádření doručená k dokumentaci. Vyjádření k oznámení jsou podrobně vypořádána
v závěru zjišťovacího řízení a komentována v dokumentaci.
Formálně jsou zkrácené obsahy jednotlivých vyjádření napsány odlišným typem písma, stanovisko
zpracovatele posudku je napsáno písmem užitým v textu posudku.

V.1. Vyjádření dotčených úřadů státní správy
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: HSHMP 33117/2012 ze dne 15.8.2012
HS HMP ve svém vyjádření uvádí:
Z akustické situace jednotlivých posuzovaných variant vyplývá jednoznačně celkové snížení
zatížení hlukem oproti varianta 0. Prokazatelné zlepšení (tzn. rozdíl oproti Varianta 0 je větší
než 0,9 dB) bude v ulicích Washingtonova, Vinohradská (v úseku Italská – SJM),
Nezábranská, Legerova, Sokolská, Škrétova, Španělská a ústí ulice Ječná. Vlivem realizace
záměru naroste hlukové zatížení v ulicích Opletalova pro všechny varianty, Anglická
(Varianta 3 a 4 a současné překročení hygienických limitů pro Starou hlukovou zátěž, dále
jen SHZ), část ulice Rumunská (Varianta 1 a 4 a současné překročení hygienických limitů
pro SHZ), Bělehradská (Varianta 3 a 4), nám Míru (Varianta 1, 2, 3 a současné překročení
hygienických limitů pro SHZ).
Pro upravené komunikace Legerova, Sokolská, Nezábranská a I.P.Pavlova nelze přiznat
korekci pro SHZ a příslušné hygienické limity jsou v těchto místech LAeq,16 60 dB pro denní
dobu a LAeq,8 50 dB pro noční dobu. Vypočtené hodnoty LAeq překračují tyto hygienické limity
ve všech variantách, v některých výpočtových bodech na uvedených komunikacích
překračuje i hygienické limity pro přiznanou SHZ. Otázkou je použití „tichého“ asfaltu ve
variantě 0.
Pro ovzduší z hlediska námi chráněných zájmů jsou vzhledem k charakteru záměru (silniční
stavba) významný zejména znečištění benzenem, oxidem dusičitým a suspendovanými
částicemi PM10.
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem realizace hodnocených
variant k překročení imisního limitu NO2. 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 SJM ve
variantě 3. Mírně vyšší zatížení představuje varianta 1 a 2. Výrazně vyšší plocha byla
vypočtena ve variantě 4, nejhorší situace ve variantě 0.
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem realizace hodnocených
variant k překročení imisního limitu pro benzen. Ve všech variantách převládá pokles imisní
zátěže nad jeho nárůstem oproti 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.
V žádném referenčním bodě na posuzovaném území nedojde vlivem hodnocených variant
k překročení imisního limitu PM10. 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, dála pak variantu 3.
Jako nejhorší je možné hodnotit variantu 4.
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Z důvodů uvedených na předchozí stránce vyplývá následující: Záměr zklidnění SJM
v oblasti Národního muzea je neakceptovatelný. V lokalitách dopravně navazujících na
uvažovaný záměr, kde se již v současné době hodnoty hluku pohybují v okolí příslušného
hygienického limitu pro SHZ dojde navíc i k nárůstu zatížení hlukem vlivem realizace
záměru. Dále nelze realizací záměru na komunikace Legerova, Nezábranská, Sokolská a I.P.
Pavlova uplatnit SHZ a po realizaci záměru bude na těchto komunikacích překračován
hygienický limit pro denní i noční dobu, v některých výpočtových bodech i limity pro SHZ.
Uvedené hodnocení HS HMP vychází z předložené dokumentace a navrhovaného řešení záměru.
Zpracovatel posudku se s tímto hodnocením ztotožňuje a navrhuje vydat k záměru v předloženém rozsahu a
technickém řešení nesouhlasné stanovisko. Dílčí úpravy na stávající dopravní síti, směřující k naplnění cílů
humanizace severojižní magistrály, lze realizovat i přes nesouhlasné stanovisko k záměru jako celku. Pokud
by potřeba řešení v prostoru Národního muzea vyžadovala podstatné a významné změny ve vedení
komunikací, je nezbytné postupovat v souladu s požadavky všech dotčených územně samosprávných celků
a orgánů státní správy.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, odd. integrace
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0822063.002/12/PBA ze dne 7.8.2012
Oddělení odpadového hospodářství
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Oddělení ochrany ovzduší
Bez připomínek.
Nevyžaduje další komentář.
Oddělení ochrany vod
Bez připomínek. V dalším stupni řízení požadují doplnění dokumentace o studii vlivu stavby
a provozu souboru staveb na režim podzemních vod, zejména neseverním předmostí
Nuselského mostu směrem k Nuselskému údolí.
Nevyžaduje další komentář. Uvedený požadavek je s ohledem na nesouhlasné stanovisko k záměru jako
celku, včetně variant 3 a 4, které zahrnují dlouhý tunel, bezpředmětný.
Oddělení ochrany přírody
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, máme
k dokumentaci zásadní připomínku a to, že ani jedna z navržených 4 variant není z důvodů
přílišného kácení dřevin v samotném centru metropole přijatelná. Dle našeho názoru
ubudou klidové lokality a toto bude mít vliv na zbytky fauny (především keřové plochy souží
jako úkryty pro drobné obratlovce a hnízdní možnosti pro ptáky).
Vzhledem k navrhovanému nesouhlasnému stanovisku není nutné uvádět k připomínce další komentář.
V případě nového návrhu by bylo velmi účelné se otázce záboru veřejné zeleně i případné revitalizaci či
kompenzaci těchto negativních důsledků věnovat ve větší podrobnosti.
ČIŽP OI Praha má k předložené dokumentaci připomínku ze strany ochrany přírody,
kterou inspekce požaduje vypořádat v posudku k této dokumentaci. Ze strany ochrany
vod inspekce požaduje doplnění o studii vlivu stavby a provozu souboru staveb na
režim podzemních vod.
Nevyžaduje další komentář. Zpracovatel posudku navrhuje k záměru jako celku v daném rozsahu a
technickém řešení vydání nesouhlasného stanoviska. V případě nového návrhu je nezbytné, aby v případě
zásahu do horninového prostředí byla problematika vlivů na podzemní vody, řešena podrobněji včetně
alespoň orientačních IH-HG průzkumů.
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Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci s.zn.: S-MHMP-0765039/2008/4/OZP/VI ze dne 24.8.2012
Magistrát hlavního města Prahy, Odbor životního prostředí, jako dotčený správní úřad
vydává k předložené dokumentaci následující vyjádření:
1. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – bez připomínek.
2. Z hlediska lesů a lesního hospodářství – bez připomínek.
3. Z hlediska nakládání s odpady – bez připomínek.
4. Z hlediska ochrany ovzduší – Na základě provedeného hodnocení lze u posuzovaného
dopravního zklidnění SJM za nejpříznivější variantu z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší
pokládat variantu s dlouhým tunelem. Jedná se o variantu s nejvýznamnějším poklesem
dopravních intenzit na povrchových silničních úsecích a se samostatným odvětráním
každého tunelového tubusu.
Vzhledem k tomu, že u všech posuzovaných variant dochází k překračování imisních
limitů u polétavého prachu PM10 a oxidu dusičitého (NO2), orgán ochrany ovzduší
upozorňuje, že dle platné legislativy v ochraně ovzduší, jak české, tak evropské,
povinnost plnění imisního limitu u PM10 vstoupila v platnost již od roce 2005 včetně a u
oxidu dusičitého v roce 2010 včetně. Překračování imisních limitů ve výhledovém roce
2020 by tudíž bylo nepřípustné.
Zpracovatel posudku se s uvedenou připomínkou ztotožňuje. Technické řešení záměru musí poskytovat
záruku respektování platných právních norem, včetně ochrany ovzduší. Jakýkoli návrh zahrnující významné
změny stávající silniční sítě v centrální části města musí být připravován s ohledem na dodržování platných
právních norem.
5. Z hlediska ochrany přírody a krajiny – V dokumentaci postrádáme průnik
dendrologického průzkumu (ve variantách) a biologického průzkumu, aby bylo zřejmé,
kterých konkrétních dřevin potenciálního biotopu roháče obecného se konkrétní kácení
(vztažené k variantě) týká. Všechny varianty dle situací dendrologického průzkumu
nějakým způsobem do vymezené lokality zasahují (kácení v Čelakovského sadech při
Mezibranské ul. a při výjezdu do Nezábranské ul. – ve všech variantách). Vzhledem
k tomu, že výskyt roháče obecného je pouze potenciální, máme za to, že by dopracování
této podrobnosti odstranilo pochybnost a orgán ochrany přírody a krajiny by mohl
zaujmout konkrétnější stanovisko, zda vůbec je do potenciálního biotopu zasahováno
(příp. jakou měrou) nebo ne.
Zpracovatel posudku se s uvedenou připomínkou ztotožňuje. Dokumentace sice vychází z doplňkového
průzkumu, který však neprokázal ani nevyvrátil přítomnost roháče obecného, a i přes nízkou
pravděpodobnost jeho výskyt uvádí jako potenciálně možný. V případě jakéhokoli návrhu, který bude
zasahovat do prostoru potenciálního biotopu tohoto druhu, je nezbytné provést podrobný průzkum se
zaměřením na ověření skutečného stavu.
6. Z hlediska myslivosti – bez připomínek.
7. Z hlediska ochrany vod – OŽP MHMP jako vodoprávní úřad nemá k žádné z výše
posuzovaných variant námitky. Z hlediska vlivu stavby na podzemní vody
s přihlédnutím k problematice odvodňování dané lokality se jako ideální jeví varianty č.
1, případně varianta č. 2. Je však nutné podotknout, že vzhledem ke stávající
zastavěnosti předmětné lokality lze z hlediska ochrany vod akceptovat i varianty č. 3 a 4.
OŽP MHMP upozorňuje:
•

Před zahájením stavby bude nutné vytyčení všech sítí (vodovodní a kanalizační řady)
a jejich přeložky bude nutné kladně projednat se správcem sítí, tj. Pražskou
vodohospodářskou společností a.s.,
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•

v době provádění stavby je nutné minimalizovat možnost úniků ropných látek, je
nutné věnovat pozornost technickému stavu stavebních mechanismů a OŽP MHMP
jako vodoprávní úřad požaduje vypracovat plán opatření pro případ havárie, který
musí být předložen ke schválení OŽP MHMP před zahájením stavby,

•

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),

•

ačkoliv není předpoklad průsaku podzemních vod do stavební jámy nebo do
dokončených tunelů, a tedy se nepředpokládá nutnost odvádění průsakových vod,
OŽP MHMP doporučuje tento závěr ověřit hydrogeologickým posudkem v případě, že
bude realizována některá z variant č. 2 – 4.

Zpracovatel posudku se s uvedenými požadavky ztotožňuje a v případě návrhu a realizace jakéhokoli
nového záměru je nezbytné se otázkami ochrany vod zabývat v závislosti na konkrétním technickém řešení.

Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 948611/2012 ze dne 9.8.2012
Obecné připomínky:
Realizace tunelu mezi Nuselským mostem a Hlavním nádražím zvýší dopravní zátěž
v úsecích SJM přilehlých k posuzovanému úseku (ul. 5. května a V Holešovičkách), ale tento
dopad není zohledněn v části posouzení dopadů na životní prostředí. Jedná se přitom o
přímou souvislost s posuzovanou stavbou a bez zohlednění možných dopadů v těchto
lokalitách nelze dokumentaci považovat za úplnou. Uvedené zvýšení dopravní zátěže je
v rozporu s hlavním cílem akce – zklidněním dopravy v této lokalitě i s dlouhodobou
politikou hl. m. Prahy (odklonění tranzitní dopravy mimu hustě obydlené oblasti) a proto je
nelze doporučit k realizaci.
Zpracovatel posudku se s uvedenou připomínkou ztotožňuje. Varianty 3 a 4 obsahující dlouhý tunel byly
odmítnuty jak v průběhu zpracování a projednávání celoměstských změn územního plánu (označeno jako
Z2751/00), tak i na základě předložené dokumentace byly tyto varianty označeny za nevhodné a nejsou tedy
doporučeny k realizaci.
Připomínky ke všem variantám:
Demolice garážového domu Slovan výrazně zvýší nedostatek parkovacích kapacit v této části
města a zatíží okolní komunikace dalšími vozidly vyhledávajícími místo k zaparkování.
Uvedené vytvoření podzemních garáží v prostoru Václavského náměstí nelze považovat za
náhradu kapacity garáží Slovan, protože jejich cílem je pokrýt stávající a očekávaný deficit
parkovacích míst ve vztahu k omezování parkování na povrchu.
Velká okružní křižovatka se dvěma jízdními pruhy na vjezdu i výjezdu navržená u Hlavního
nádraží je podle dosavadních zkušeností nevhodná, protože obsahuje velký počet kolizních
míst a je obvykle nehodová. Navržená varianta tento problém řeší pouze z části, protože
jakákoli dopravní nehoda výrazně omezí kapacitu a zatíží oblast objíždějící dopravou.
Vzhledem ke stávajícímu zklidnění provozu na Václavském náměstí lze uvažovat o
zjednosměrnění ul. Nezábranská a její otevření do ul. Sokolská – zmenší se tím zábor zeleně.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje. Vzhledem k tomu, že k záměru jako celku
v předloženém rozsahu a navrhovaném technickém řešení je navrženo vydání nesouhlasného stanoviska,
není nutný další komentář. Uvedené otázky je nutné zohlednit v případě jakéhokoli řešení prostoru mezi
Hlavním nádražím a Národním muzeem.
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Další připomínky k jednotlivým variantám:
Povrchová varianta
Zrušení napojení tramvajové trati, které v návrhu znemožňuje jízdu I.P. Pavlova směrem na
Vinohrady je nepřípustné, navíc podle našeho názoru není nutné tramvajovou trať rušit,
protože současná šířka ul. Legerovy je min. 11,5 m.
Tunelové varianty
Vzhledem k předpokladu, že křížení s ulicí Anglická nebude kapacitně vyhovovat a vozidla
čekající na výjezd ve směru na Prahu 4 na povrch budou stát v tunelu, považujeme toto
řešení z hlediska současných podmínek bezpečnosti provoz v tunelech za krajně nevhodné.
Navržená řešení bohužel zohledňují 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 na povrchu. Tato řešení neodpovídají cílům humanizace celé
tzv. „severojižní magistrály“.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, včetně odůvodnění, že navrhované řešení
není nezbytné pro naplnění deklarovaného cíle humanizace severojižní magistrály. Z uvedených důvodů je
navrhováno vydání nesouhlasného stanoviska k záměru jako celku.

Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor památkové péče
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP 948616/2012 ze dne 8.8.2012
Z hlediska zájmů chráněných dle § 14 odst. 1 a 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění, požaduje MHMP OPP předložit projektovou dokumentaci
k jejímu posouzení ve správním řízení. Toto správní řízení bude následně ukončeno vydáním
rozhodnutí dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád).
MHMP OPP poukazuje dále na možnost požadavku úpravy nebo přepracování celkového
návrhu a dílčích variant a také na možnost zamítnutí návrhu na zklidnění SJM u Národního
muzea při posouzení příslušné projektové dokumentace v požadovaném správním řízení.
Nevyžaduje další komentář. Zpracovatel posudku navrhuje k záměru jako celku v daném rozsahu a
technickém řešení vydání nesouhlasného stanoviska. V případě nového návrhu je nezbytné, aby byl návrh
od začátku projektových prací konzultován a projednáván s orgánem památkové péče jako jedním
z neopominutelných dotčených subjektů.

V.2. Vyjádření dotčených územních samosprávných celků
Hlavní město Praha, Radek Lohynský, radní hl. m. Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 07672/2012 ze dne 3.9.2012
Hlavní město Praha má k předložené dokumentaci následující připomínky:
-

Z hlediska platného ÚPn hl. m. Prahy a funkčního využití území zasahuje přeložený
záměr do funkční plochy – ZP (plochy parkové), k jinému účelu využívá vymezenou
plochu DGP (garáže a parkoviště) u Hlavního nádraží, navrhuje (s výjimkou povrchové
varianty) tunelové úseky magistrály a mění uspořádání nám. I.P. Pavlova. Předložené
varianty řešení SJM nejsou v souladu s platným UP hl. m. Prahy.

-

V dokumentaci nejsou zmíněny negativní jevy spojené s vyústěním tunelů (tunelové
rampy, opěrné stěny, izolační zeleň, navazující prostorově náročné křižovatky), tedy
prostorové dopady do veřejných prostranství doprovázené koncentrací sociálněpatologických jevů s následným zvýšením kriminality a snížením atraktivity obchodních
ploch v okolí (jak dnes známe z míst jako Vltavská či Těšnov).

Posudek - EIA

strana : 46

Zklidnění SJM v prostoru u Národního Muzea
A.M.-Ekologické inženýrství

Na základě výše uvedených nedostatků a dále vzhledem k tomu, že není dořešen soulad
variant řešení magistrály s platným ÚPn a není jednoznačně stabilizován názor na
povrchové řešení magistrály hlavního města Praha za současné situace nesouhlasí s
předloženými tunelovými variantami vedení SJM. Předložená povrchová varianta SJM
vykazuje urbanistické a dopravní nedostatky, a proto s ní v předložené podobě rovněž
nesouhlasíme. Problematiku povrchového vedení magistrály nelze považovat za uzavřenou,
v současné době se ověřují další možnosti úprav povrchového řešení severojižní magistrály,
které předložená dokumentace neobsahuje. Do doby vyřešení výše uvedených nejasností
považujeme pokračování posuzování vlivu na ŽP za neúčelné, doporučujeme pozastavení
procesu EIA.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, včetně jejich odůvodnění. Z uvedených
důvodů je navrhováno vydání nesouhlasného stanoviska k záměru jako celku. Po dořešení zmíněných
problémů a otázek lze, pokud bude řešení v prostoru Národního muzea vyžadovat podstatné a významné
změny ve vedení silničních komunikací, navrhnout v souladu s požadavky všech dotčených územně
samosprávných celků a orgánů státní správy vhodné řešení.
Posouzení záměru
1. Z hlediska platného ÚPn hl. m. Prahy a funkčního využití přeložený záměr zasahuje do
funkční plochy - ZP (plochy parkové), zároveň většina variant předpokládá tunelové
řešení magistrály, nepočítá s funkční plochou DGP (garáže a parkoviště) na místě garáží
Slovan u Hlavního nádraží, mění uspořádání nám. I.P. Pavlova, navrhuje úpravy
tramvajové sítě u Muzea, z uvedených důvodů záměr není v souladu s platným UP hl. m.
Prahy.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje. Nevyžaduje další komentář.
2. Z prostorového hlediska (prostupnost území, kvalita veřejného prostoru) a z hlediska
sociálně-ekonomického a bezpečnostního (koncentrace sociálně-patologických jevů)
nejsou tunelové varianty v centrální části města akceptovatelné kvůli jejich zásahu do
veřejného prostranství v oblasti vyústění tunelů (tunelové rampy, opěrné stěny, izolační
zeleň, navazující prostorově náročné křižovatky). Konkrétně jde o:
-

Tunelové rampy v Čelakovského sadech (varianta 2 a 3)

-

Extravilánová křižovatka v místě garáží Slovan (varianty 3 a 4)

-

Tunelový portál za budovou Státní opery (varianta 2 a 3).

Dále portály na předpolí Nuselského mostu narušují zaústěním východního tunelu do
Lublaňské ulice založenou symetrii prostranství.
V dokumentaci nejsou zmíněny negativní jevy spojené s vyústěním tunelů. V kapitole
„Sociální a ekonomické důsledky“ (str. 86) chybí zhodnocení sociálně ekonomického
úpadku okolí vyústěním tunelů. V kapitole „Vlivy na krajinu“ (str. 119) je chybně
uvedeno, že tunelová řešení umožní revitalizaci Čelakovského sadů – tunelové rampy
naopak park trvale znehodnotí.
Dále je jako pozitivum křižovatky s místě garáží Slovan uvedeno otevření severního
pohledu na Státní operu, nejsou však zmíněny prostorové dopady vlastní křižovatky.
V hodnocení variant (tab. 34, 35, 36) není zohledněno hledisko bezpečností (kriminalita)
a dále nejsou zohledněny negativní prostorové dopady navržených ramp a
víceúrovňových křižovatek.
V současné době jsou prověřovány další možnosti pro dopravní zklidnění Severojižní
magistrály (SJM), proto povrchové řešení lze považovat pouze za jedno z možných. Při
návrhu uličního uspořádání magistrály je třeba se více zaměřit také na nedopravní
aspekty (rozvoj pobytových ploch, vizuální kvalita prostoru, iniciace rozvoje obchodního
parteru domů).
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, bez dalšího komentáře.
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3. Z dopravního hlediska bylo v rámci připomínek k oznámení EIA upozorněno na
skutečnost, že předložený návrh řešení magistrály a navazující komunikační sítě
představuje svým významem zásadní změny v území vůči současnému stavu, které jsou
resp. budou středem pozornosti široké veřejnosti. Z uvedeného důvodu bylo upozorněno,
že procesu posuzování musí předcházet projednání a schválení technického řešení
návrhu se všemi jeho důsledky do území doloženého stanovisky příslušných úřadů, aby
spektrum posuzovaných variant vycházelo z širšího konsenzu zainteresovaných stran a
postihovalo ověřená řešení, přijatelná pro následnou fázi přípravy záměru.
V současné době se prověřují další možnosti úprav SJM, které předložená dokumentace
neobsahuje. Naopak zahrnuje některé alternativní návrhy, jejichž technické řešení
nebylo předloženo. Za nevhodný pro to považujeme postup, kdy dochází k posuzování
variant řešení SJM na úrovni dokumentace EIA bez předchozí stabilizace názoru na
vlastní technické (prostorové) řešení.
Tunelové varianty řešení SJM (zejména varianty dlouhých tunelů mezi Hlavním
nádražím a Nuselským mostem) představují investičně náročná řešení, která jsou
z celoměstského hlediska problematická. Dlouhé tunely sice snižují zatížení některých
komunikací na území Prahy 2 (zejména ul. Legerovy a Sokolské), zvyšují však atraktivitu
trasy SJM přes centrální oblast města projevující se nežádoucím nárůstem dopravy na
magistrále ve středním pásmu města. Na podnět MČ Praha 2 je ve fázi pojednávání
změna ÚPn hl. m. Prahy Z 2751/00 (dlouhé tunely magistrály mezi Hlavním nádražím a
Nuselským mostem), jejíž součástí je i vyhodnocení SEA, které je vůči dlouhým tunelům
magistrály v předmětném území negativní.
Předložená povrchová varianta SJM vykazuje urbanistické a dopravní nedostatky.
Z těchto důvodů nelze variantu plně akceptovat, a to s ohledem na vyhodnocení dalších
prověřovaných povrchových variant. Kombinovaná varianta optimalizovaná s dlouhým
obousměrným tunelem sice nenavyšuje zatížení SJM jako varianty s dlouhými
jednosměrnými tunely, přesto však ji považujeme z hlediska dosaženého efektu za
investičně nepřiměřenou, z provozně – bezpečnostního hlediska za rizikovou. Návrh
předložených variant dlouhých tunelů SJM může být s ohledem na způsob křížení
navržených tunelů se stávajícími tunely trasy metra C problémový. Některé úseky
navržených dlouhých tunelů jsou ve velkém podélném sklonu, což není z provozního
hlediska příznivé.
Humanizace magistrály by měla směřovat k povrchovému řešení, zvýšení kvality parteru.
Ke snížení automobilového zatížení zejména v centru Prahy by mělo přispět plošné
uplatnění dopravně – regulačních opatření a mýtného systému. Ve vztahu ke sledované
celkové koncepci humanizace SJM představují „neměstská“, investičně i stavebně
náročná tunelová řešení zcela protichůdný názor na žádoucí vývoj veřejného uličního
prostoru v koridoru magistrály.
Technicky vybavenou trasu s vysokým podílem tunelových úseků představuje Městský
okruh. Na tuto trasu by se měla soustředit velká část dopravního výkonu vnitroměstské
automobilové dopravy. Tunelové úsek zejm. mezi Hlavním nádražím a Nuselským
mostem by snížily atraktivitu trasy Městského okruhu vůči trase SJM. Vzhledem
k tomu, že není dořešen soulad s ÚPn, není jednoznačně stabilizován názor na
povrchové řešení magistrály, doporučujeme proces EIA za současné situace pozastavit.
Upozorňujeme, že uvažovanou hromadnou podzemní garáž v horní části Václavského
náměstí nelze chápat jako náhradu za objekt garáží Slovan, se kterým návrh
předložených variant nepočítá.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, včetně závěrů, že humanizace SJM by měla
směřovat k povrchovému řešení a zlepšení kvality uličního prostoru. Současně se ztotožňuje s názorem, že
snížení automobilového provozu v centru Prahy je nutno podpořit jinými prostředky založenými zejména na
plošné regulaci včetně mýtného systému. Z uvedených důvodů je navrhováno vydání nesouhlasného
stanoviska k záměru jako celku, včetně tunelových variant.
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4. Z hlediska městské zeleně zasahuje záměr do funkční plochy ZP (plochy parkové) – viz
Vrchlického sady, Čelakovského sady. Tyto parky jsou zapsané v seznamu nemovitých
kulturních památek. Nesoulad s platným ÚPn předložená dokumentace neřeší.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, bez dalšího komentáře.
5. Na základě posouzení vlivů na kvalitu ovzduší se z hlediska ochrany zdraví obyvatel
dané oblasti jeví jako vhodnější varianta povrchová (varianta 1).
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným závěrem, který je shodný se závěry předložené
dokumentace.
6. Z akustického hlediska lze souhlasit se závěry hlukové studie a s uspořádáním uličního
profilu (s mírnou preferencí varianty č. 1) – zejména s položením nového silničního
povrchu s výrazným zvukopohltivým efektem, který simuluje snížení dopravního zatížení
na poloviční hodnotu.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedeným závěrem, který je shodný se závěry předložené
dokumentace. Položení nového silničního povrchu není aktivita podléhající procesu posuzování vlivů na
životní prostředí, proto může být realizována v rámci projektu humanizace severojižní magistrály bez ohledu
na výsledky procesu posuzování vlivů, neboť jednoznačně přispěje je snížení celkové zátěže okolí SJM.
7. Z hlediska technické infrastruktury předložená dokumentace podrobně neřeší střety
navrhovaných variant se sítěmi. Ve výkresové části jsou stávající sítě zakresleny, avšak
nejsou zde řešeny případné přeložky dotčených sítí. Záměr si vyžádá (kromě var. 1)
rozsáhlé přeložky sítí (nejen z hlediska trasování, ale i výškového uložení) a to zejména
kanalizačních stok a sběračů, u variant s dlouhými tunely pravděpodobně kolizi
s odlehčovací komorou a velkoprofilovou odlehčovací dešťovou stokou.
Zpracovatel posudku se s uvedenými připomínkami ztotožňuje, bez dalšího komentáře.
Závěr posouzení záměru
S předloženými variantami tunelů severojižní magistrály nesouhlasíme. Předložená
povrchová varianta SJM vykazuje urbanistické a dopravní nedostatky a proto s ní
v předložené podobě rovněž nesouhlasíme. Problematiku povrchového řešení magistrály
nepovažujeme za uzavřenou. V současné době se ověřují další možnosti úprav povrchového
řešení severojižní magistrály, které předložená dokumentace neobsahuje. Předložené
varianty řešení nejsou v souladu s platným ÚP hl. m. Prahy.
Zpracovatel posudku se s uvedenou připomínkou ztotožňuje. Varianty 3 a 4 obsahující dlouhý tunel byly
odmítnuty jak v průběhu zpracování a projednávání celoměstských změn územního plánu v roce 2012 a
2013 (označeno jako Z2751/00), tak i na základě předložené dokumentace byly tyto varianty označeny za
nevhodné a nejsou tedy doporučeny k realizaci.
Vzhledem k řadě problémů, které obsahuje předložený návrh záměru, je navrhováno vydání nesouhlasného
stanoviska k záměru jako celku v předloženém rozsahu a technickém řešení. Po dořešení zmíněných
problémů a otázek lze, pokud bude řešení v prostoru Národního muzea vyžadovat podstatné a významné
změny ve vedení silničních komunikací, navrhnout v souladu s požadavky všech dotčených územně
samosprávných celků a orgánů státní správy vhodné řešení.
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Městská část Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části
Vyjádření k dokumentaci č.j.: 097285/2012 ze dne 15.8.2012
K předložené dokumentaci uvádíme, že např. vyhláškou č. 26/1999 Sb., hlavního města
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, je
požadováno, aby umístění staveb odpovídalo urbanistickému a architektonickému
charakteru prostředí. Doslovně se v č. 4, odst. 3 uvádí, že „při umísťování staveb se musí
v souladu s mimořádným kulturně historickým významem a přírodním potenciálem města
chránit a výrazně uplatňovat památkové rezervace a zóny, památkové stavby a soubory,
archeologické památky, přírodní plochy a prvky. Musí se vytvářet vhodná urbanistická,
architektonická a provozní vazba na existující nebo plánované veřejné plochy“. S ohledem
na výše uvedené považujeme navržené řešení především kruhových křižovatek s rampami
jako jednostranně technické, ryze účelově automobilové, prostorově agresivní a
neodpovídající zvýšeným požadavkům pěší dopravy v lokalitě ani urbanistické kvalitě
prostředí (cizorodý prvek). Není ani jednoznačně splněn deklarovaný požadavek na
zhodnocení předpolí Národního muzea vymístěním automobilové dopravy (zachována
solitérní smyčka).
Žádná z navrhovaných okružních křižovatek není doložena kapacitním výpočtem (není
součástí dokumentace EIA) a není proto zaručeno, že řešení bude funkční a nebude kromě
dopravních problémů přinášet též zhoršení hygienických ukazatelů při možných kongescích.
Pro Městskou část Praha 1 zůstane prioritní hledisko urbanistické a dopravně bezpečnostní.
Z urbanistického hlediska je zcela zásadní vymístění průjezdné dopravy za budovu
Národního muzea a jeho zpětné připojení k prostoru Václavského náměstí, jehož je nyní
odtrženou dominantou. Toto splňují všechna řešení s výjimkou nulové varianty. Současně
s tímto vítáme zklidnění připojení oblasti Vinohrad a Vinohradské ulice, kdy její přímé
pokračování bez křížení s kapacitní SJM dovádí tuto důležitou městskou třídu zpět
k Václavskému náměstí. Toto umožňují pouze mimoúrovňová řešení. Ta jsou navíc výrazně
příznivější z hlediska dopravně bezpečnostních ukazatelů, zvláště pro křížení s pěší
dopravou (za vysloveně nebezpečný prvek je přitom třeba označit navržené odbočení pro
dopravní obsluhu Státní opery v povrchové variantě).
Celkově tedy konstatujeme, že souhlasíme s výsledky předloženými v procesu EIA a
z pohledu Městské části Praha 1 preferujeme řešení podle krátké tunelové varianty. Za
důležité dopady na životní prostředí v prostoru Václavského náměstí přitom považujeme,
aby za bourané hromadné garáže Slovan byly jako součást akce vybudovány jiné hromadné
garáže v blízkosti Václavského náměstí, nikoli však na něm. V opačném případě bude
docházet k neobhajitelnému nárůstu cest vozidel hledajících parkování v tomto
exponovaném místě.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje s uvedenými připomínkami týkajícími se požadavků na urbanistické a
architektonické řešení záměru. Území městské památkové rezervace vyžaduje, aby každý zásah byl jednak
zdůvodněn a jednak prověřen ze všech souvisejících hledisek.
Podobně se zpracovatel posudku ztotožňuje s připomínkami vůči vlastnímu návrhu a se závěrem, že
humanizace SJM by měla směřovat k povrchovému řešení a zlepšení kvality uličního prostoru. Současně se
ztotožňuje s názorem, že snížení automobilového provozu v centru Prahy je nutno podpořit i jinými
prostředky založenými zejména na plošné regulaci včetně mýtného systému. Z uvedených důvodů je
navrhováno vydání nesouhlasného stanoviska k záměru jako celku v předloženém rozsahu a technickém
řešení. Po dořešení zmíněných problémů a otázek lze, pokud bude řešení v prostoru Národního muzea
vyžadovat podstatné a významné změny ve vedení silničních komunikací, navrhnout v souladu s požadavky
všech dotčených územně samosprávných celků a orgánů státní správy vhodné řešení.
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Městská část Praha 2, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
Vyjádření k dokumentaci zn.: MCP2/072518/2012/Haj ze dne 8.8.2012
Městská část Praha 2 sděluje k předložené dokumentaci záměru následující zásadní
námitky a připomínky:
1) Městská část Praha 2 nesouhlasí s předloženým způsobem vypořádání připomínek
městské části k oznámení v dokumentaci k záměru „Zklidnění SJM v prostoru u
Národního muzea“ zpracované společností Pragoprojekt a.s. – červen 2011 (viz strana
163 – 164 dokumentace včetně odkazů).
Zpracovatel posudku považuje vypořádání připomínek MČ Praha 2 k oznámení, uvedené v dokumentaci na
str. 163-165, za dostačující. Je třeba si uvědomit, že mezi oznámením a dokumentací došlo k podstatné
změně záměru, jeho rozsahu a technického řešení, a že některé z připomínek k oznámení jsou ve vztahu
k dokumentaci bezpředmětné. Většina připomínek či požadavků byla v dokumentaci zohledněna.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel posudku navrhuje vydání nesouhlasného stanoviska k záměru jako celku,
není nutné se připomínkami k oznámení podrobněji zabývat.
2) Za zásadní MČ Praha 2 považuje fakt, že předložený záměr není v souladu s platným
územním plánem hl. města Prahy. (Z oznámení i dokumentace je zřejmé, že záměr si
vyžádá trvalý zábor a likvidaci zeleně v části Čelakovského sadů).
Přestože soulad záměru s územním plánem není v obecné rovině zákonem č. 100/2001 Sb. vyžadován,
zpracovatel posudku považuje tuto problematiku za závažnou a je jedním z důvodů k návrhu na vydání
nesouhlasného stanoviska k posuzovanému záměru jako celku. Zejména v takto exponovaném území,
jakým je centrum hlavního města Prahy, je nutné postupovat v souladu s představami a požadavky
dotčených územně samosprávných celků a správních úřadů, které se promítají do územně plánovací
dokumentace.
3) Ve vypořádání připomínek zpracovatel uvádí, že vybraná varianta bude zařazena do
zpracovaných ZÚR HMP. V současnosti probíhá projednávání ZÚR HMP a tato otázka
zde konkrétně ve smyslu žádného z projednávaných řešení podpořena není.
Zařazení jakékoli varianty či řešení do ZÚR HMP není v kompetenci zpracovatele dokumentace, ani
zpracovatele posudku. Vlastní řešení na úrovni ZÚR HMP musí vycházet z požadavků dotčených městských
částí a orgánů státní správy, které se k návrhu vyjadřují v rozsahu svých kompetencí.
4) Předložené varianty PGP suplují již dříve sledované a prověřované varianty (Atelier Jan
Sedlák, CMA, Atelier DUA, Atelier ALEJ, Metroprojekt Praha a.s., SATRA, ÚRM + TSK
Praha) území mezi Nuselským mostem a úsekem SJM u Hlavního nádraží.
Skutečnost, že navrhované varianty nějakým způsobem odpovídají či korespondují s již dříve prověřovanými
variantami, nelze považovat za nepřijatelnou či negativní. Jednotlivé varianty mohou obsahovat již
prověřované návrhy v dílčích úsecích SJM tak, aby vyhovovaly zadání a dosažení určeného cíle v podobě
humanizace severojižní magistrály ve vymezeném úseku. Bylo by samozřejmě užitečné uvést přehled všech
dosud uvažovaných a zpracovaných variant s uvedením rozdílů mezi nimi a odůvodněním pro výběr
navrhovaného řešení záměru.
5) Městská část Praha 2 nesouhlasí s řešením předložených variant. Předložené povrchové i
tunelové varianty zaostávají oproti některým již dříve předkládaným návrhům, zejména
v exponovaném prostoru mezi Hlavním nádražím a Mezibranskou ulicí, kde vkládání
okružních křižovatek před Státní operu a vratné smyčky v Mezibranské ulici a hlavně
chaotické vedení tras komunikací v předprostoru Národního muzea, připomínající spíše
regulovaný průjezd obcí nebo sídlištěm a zásadně nevytváří odpovídající důstojný veřejný
prostor v centru hlavního města.
Zpracovatel posudku navrhuje k záměru jako celku v daném rozsahu a technickém řešení vydání
nesouhlasného stanoviska. V případě nového návrhu je nezbytné, aby byl návrh od začátku projektových
prací konzultován a projednáván s dotčenými územně samosprávnými celky.
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6) Předložené varianty neodpovídají vypracovaným analýzám a následně stanovené
koncepci řešení (ÚRM + TSK Praha), o které jednal Magistrát hlavního města
s dotčenými zástupci MČ Prahy 1, 2 4 a 7 a shrnuté do schválené „Iniciativy za
humanizaci severojižní magistrály“, podepsané starosty MČ Prahy 2, 4 a 7 ze dne
23.1.2012.
Předložené varianty vycházejí z požadavků formulovaných v závěru zjišťovacího řízení vydaného dne
2.3.2009 (HMP, MHMP OOP). V době projednávání a schválení „Iniciativy za humanizaci severojižní
magistrály“ byla dokumentace EIA z větší části zpracována, což samozřejmě nesnižuje význam uvedené
iniciativy, ani neomlouvá fakt, že nereaguje na aktuální situaci v řešení dané problematiky.
Vzhledem k tomu, že zpracovatel posudku navrhuje vydání nesouhlasného stanoviska k záměru jako celku
v předloženém rozsahu a navrhovaném technickém řešení, není k uvedené připomínce nutný další
komentář.

Městská část Praha 3, Mgr Ondřej Rut, zástupce starosty MČ
Vyjádření k dokumentaci zn.: UMCP3 041520/2012/ZS – Ru ze dne 12.9.2012
Městská část Praha 3 bere na vědomí oznámení o zveřejnění dokumentace vlivů na životní
prostředí podle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, záměru „Zklidnění SJM v prostoru
Národního muzea“.
Nevyžaduje další komentář.

V.3. Vyjádření veřejnosti
Auto*Mat – iniciativa pro lepší kvalitu života ve městě
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 8.8.2012
Přestože nebyla naše připomínka podaná v rámci zjišťovacího řízení v některých bodech
uspokojivě vypořádána, s výhradou doporučujeme k realizaci v povrchové variantě záměru
v souladu se závěry zjišťovacího řízení, a to z následujících důvodů:
1. dokumentace obsahuje (na rozdíl od podkladů předložených do zjišťovacího řízení)
posouzení povrchové varianty zklidnění severojižní magistrály,
2. závěr vyhodnocení obsažený v dokumentaci je v souladu s předpoklady naší organizace o
věcně správném výsledku posouzení jednotlivých variant záměru.
K obsahu samotné dokumentace máme i nadále připomínky, které doporučujeme
k zapracování do posudku a žádáme jejich zohlednění při formulaci podmínek případného
kladného stanoviska.
V kapitole D.IV. (Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě
kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí) doporučujeme provést následující
změny:
1. Navrhujeme vyřadit bod „prověřit možnost mimoúrovňového pěšího křížení ulice
Sokolské na I.P. Pavlova“ (str. 128). Tento bod je v přímém rozporu s připravovanými
kroky humanizace severojižní magistrály, které naopak předpokládají doplnění
úrovňových přechodů v řadě míst tak, aby byly odstraněny pěší bariéry v plošné
prostupnosti území.
Při zachování úrovňového přechodu by byl případný podchod neatraktivní a tudíž
zbytečný, při odstranění přechodu by došlo ke znatelnému zhoršení komfortu pěší
dopravy. Mimoúrovňová pěší křížení v uličním profilu jsou pro pěší obecně málo
atraktivní a problémová. Příklady křižovatek na Karlově náměstí, Florenci nebo Jiřího
z Poděbrad jsou dostatečně odstrašující pro to, aby podobné křižovatky už nadále
nevznikaly. Kromě toho se při zklidnění magistrály předpokládá snížení intenzit IAD,
které sníží problémovost křižovatky.
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2. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Ještě před zahájením DÚR prověřit možnost zřízení, resp.
Zachování úrovňového pěšího křížení Legerovy ulice na úrovni Vinohradské a zrušení
stávajícího podchodu za Muzeem. Je pravděpodobné, že v tomto místě bude povrchový
přechod instalován v roce 2012 nebo 2013 a při realizaci zklidnění by tak mohlo dojít
k jeho zrušení, což by znamenalo objektivně zhoršení podmínek pro pěší.
3. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Zajistit vedení tramvajové trati z Vinohradské a Škrétovy ulice
na Václavské náměstí. Zdůvodnění viz závěrečný komentář, kapitola 1. Snížení kapacity
pro IAD vyžaduje zkvalitnění infrastruktury veřejné dopravy.
4. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Zpracovat dopravní studii prověřující optimální řešení
doporučené povrchové varianty za podmínek zavedení dopravně organizačních opatření
v centru města (Zavedení mýtného systému) v časovém horizontu 2015-2017.
Nezbytnost takového posouzení zdůvodňujeme v závěrečném komentáři, bod 2.
Dovolujeme si poznamenat, že v dokumentaci nepožadujeme zpracování studie, která by
brala v potaz také vliv dopravní indukce (podle bodu 3 v závěrečném komentáři).
Nicméně apelujeme na to, aby se při přípravě dokumentace EIA pro dopravní stavby ve
městech v budoucnu tak dělo.
5. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Doporučujeme zpracovat dopravně-urbanistickou studii
prověřující možnost zřízení pěší zóny mezi oběma budovami Národního muzea.
6. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Doporučujeme zpracovat dopravně-urbanistickou studii
prověřující prostor mezi budovou Hlavního nádraží a Státní opery.
7. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Doporučujeme zpracovat dopravně-urbanistickou studii
prověřující vhodnou podobu pro Čelakovského sady a vedení místní dopravy
v Mezibranské ulici.
8. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Doporučujeme zpracovat dopravně-urbanistickou studii
prověřující nejvhodnější řešení uličního profilu v oblasti ulic Legerova, Sokolská, náměstí
I.P. Pavlova, Fügnerova náměstí a na předpolí Nuselského mostu.
9. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Ještě před zahájením DÚR vyhotovit cost-benefits analýzu.
Tato analýza je nezbytná k definitivnímu potvrzení závěrů Dokumentace, tedy největší
vhodnost povrchové varianty a může do jisté míry napravit nedostatky, které jsme
identifikovali v dopravě-analytické části Dokumentace.
10. Do kapitoly Opatření v rámci projektové přípravy (DÚR, DSP A DZS) doporučujeme vložit
bod v následujícím znění: Ještě před zahájením DÚR vypracovat plnohodnotné
komplexní řešení cyklistické infrastruktury v rámci plného rozsahu celoměstsky
významných tras i dopravní obsluhy území a toto řešení v průběhu přípravy konzultovat
s kompetentními zástupci Komise RHMP pro cyklistickou dopravu RHMP, ODA MHMP a
cyklokoordinátorem TSK Praha. Pro realizaci funkčního řešení a pro naplnění platných
strategických dokumentů (zejména Usnesení RHMP č. 0544/2003, Vyhláška č. 16/2010
a Usnesení RHMP č. 1776) je kompletní přepracování navrženého řešení naprosto
nezbytné, byť oceňujeme fakt, že zde cyklistická doprava byla nově vůbec nějak
zanesena.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem, že humanizace SJM by měla směřovat k povrchovému
řešení a zlepšení kvality uličního prostoru. Současně musí technické řešení záměru poskytovat záruku
respektování platných právních norem, včetně nejvyšších přípustných hodnot zátěže životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že předložený návrh nezaručuje splnění platných limitů a i přes převažující pokles zátěže
dochází v některých lokalitách k jejímu navýšení, nelze předložený návrh jako celek akceptovat.
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Z výše uvedených důvodů navrhuje zpracovatel posudku vydání nesouhlasného stanoviska k záměru
z hlediska vlivů na životní prostředí. Formulované připomínky a náměty je nutné zohlednit při přípravě i
realizaci záměru na humanizaci severojižní magistrály, která bude připravována a realizována s ohledem na
výsledky procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 15.8.2012
Ve vyjádření jsou uvedeny následující připomínky:
1. Dokumentace EIA pro záměr zklidnění SJM se nezabývá ekonomickým dopadem
potenciálního snížení dopravní propustnosti na obyvatele, kteří v posuzované oblasti žijí
nebo pracují, přestože toto hledisko je součástí sociálně ekonomických vlivů, které by
měly být posuzovány. V závěru dokumentace je preferována varianta č. 1 (povrchová),
která vede k největšímu snížení dopravní kapacity SJM (odhadovaný pokles intenzity
dopravy na 69 %, přičemž vliv dostavby tunelu Blanka je považován za nedostačující pro
kompenzaci). Snížení dopravní kapacity SJM bude mít způsobí, že menší počet lidí bude
mít možnost dostat se v daném čase do nebo z posuzované oblasti pomocí SJM. Návrh
nicméně neinformuje o žádném posílení dopravní infrastruktury pro danou oblast, ať už
jiné silniční spojení či posílení MHD, výstavba P+R parkovišť před oblastí se sníženou
dopravní propustností, u zmíněných cyklostezek není zřejmé jak hodně by se dopravní
prostupnost zvýšila. Varianta č. 1 (povrchová) v současnosti tedy implikuje zásadní
zhoršení dopravní dostupnosti posuzované oblasti. Žádám o posouzení, jestli a jakým
způsobem je možné nahradit snížení dopravní dostupnosti při realizaci varianty č. 1
alternativními způsoby dopravy. Dále o posouzení toho, jak se realizace jednotlivých
variant projeví na době, kterou musí občas/návštěvník při cestě do dané oblasti
v průměru strávit v dopravních prostředcích.
2. Formulaci „Vzhledem k malým rozdílům na zdraví obyvatel, které preferují tunelové
varianty, se jako nejreálnější jeví varianta 1“ uvedenou ve 4. odstavci části F. (Závěr)
považuji za velmi nepřesnou a žádám její zpřesnění. Mj. není jasné co v tomto kontextu
znamená slovo nejreálnější – jedná se o doporučení, jedná se o názor na základě
finančních aspektů ? Dle tab. 35 má tato varianta prokazatelně nejhorší vliv z hlediska
hlavní skupiny kritérií – vlivu na obyvatelstvo. Ze všech variant povede na nejhorší
kvalitu ovzduší a míry hluku. Tvrzení, že rozdíly ve vlivu na zdraví obyvatel jsou malé, je
naprosto nepodložené. Cituji z kap. D.I., oxid dusičitý – str. 105: „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“. Toto znamená, že doporučovaná povrchová varianta způsobí překračování
limitu na ploše o 264% větší než nejlepší varianta, a tento rozdíl rozhodně nelze
považovat za malý.
3. V části E na str. 141 je v předposledním odstavci uvedena věta „Při zvážení finanční
náročnosti vyhovuje i varianta 1“. Jak uvádím výše, varianta 1 je v řadě kritérií nejhorší.
Žádám o upřesnění formulace této věty. Jakým požadavkům vlastně varianta č. 1
vyhovuje?
Uváděná citace dokumentace týkající se např. znečištění ovzduší oxidem dusičitým je informací bez
kontextu dalších významných skutečností, mezi něž patří např. fakt, že varianty, které jsou v posuzovaném
úseku hodnoceny z hlediska jako nejméně zatěžující, tj. varianta 3 (dlouhý tunel) a 4 (dlouhý tunel –
kombinovaná) se projevují negativně mimo řešené území na Praze 4 a Praze 7. Dokumentace tyto
informace uvádí a vychází z nich při formulaci svých záběrů.
Zpracovatel posudku se ztotožňuje se závěrem, že humanizace SJM by měla směřovat k povrchovému
řešení a zlepšení kvality uličního prostoru. Současně musí technické řešení záměru poskytovat záruku
respektování platných právních norem, včetně nejvyšších přípustných hodnot zátěže životního prostředí.
Vzhledem k tomu, že předložený návrh nezaručuje splnění platných limitů a i přes převažující pokles zátěže
dochází v některých lokalitách k jejímu navýšení, nelze předložený návrh jako celek akceptovat. Zpracovatel
posudku proto navrhuje vydání nesouhlasného stanoviska k záměru z hlediska vlivů na životní prostředí.
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VI.

CELKOVÉ
POSOUZENÍ
AKCEPTOVATELNOSTI
Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZÁMĚRU

K procesu posuzování vlivů na životní prostředí byla předložena dokumentace o hodnocení vlivů na životní
prostředí pro záměr
Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea
zpracovaná ing. Ondřejem Čapkem (držitel autorizace č.j. 52964/ENV/11 ze dne 27.7.2011).
Dokumentace byla posouzena dle požadavku § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve
znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu.
Na základě provedeného zjišťovacího řízení, předložené dokumentace, obdržených vyjádření dotčených
správních úřadů, dotčených územně samosprávných celků a veřejnosti, na základě prohlídky zájmového
území a ověření vstupních parametrů uváděných v dokumentaci je nutno konstatovat, že posuzovaný
záměr není z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelný.
Realizací posuzovaného záměru by nebylo zajištěno respektování platných limitních hodnot v ochraně
životního prostředí a trvale by docházelo k překračování nejvyšších přípustných hodnot zátěže životního
prostředí.
Přestože se zpracovatel posudku shoduje se závěry dokumentace z hlediska porovnání variant, které jako
nejpřijatelnější hodnotí variantu č. 1 (povrchová) a varianty 2 (krátký tunel), 3 (dlouhý tunel) a 4 (dlouhý tunel
– kombinovaná) jsou označeny za méně vhodné až nevhodné, rozchází se v názoru na přijatelnost
navrženého a doporučeného řešení dle varianty 1. Nejvýznamnější důsledky na životní prostředí a jejich
hodnocení jsou následující:
→ vliv na kvalitu ovzduší – vlivem provozu záměru jsou trvale překračovány imisní limity některých
znečišťujících látek;
→ vliv hluku – vlivem provozu záměru dochází i přes převažující snížení hlukové zátěže podél
hlavních tras k lokálnímu zvýšení hluku z dopravy, včetně překračování nejvyšších přípustných
hodnot hluku;
→ vliv na využití území – vlivem záměru dochází ke změnám ve využití území, které neodpovídají
platným územně plánovacím podkladům a vzhledem k významu a citlivosti dotčeného území jsou
tyto změny považovány za zcela zásadní a trvalý negativní zásah do území;
→ vliv na kulturní a historické památky – vlivy záměru na kulturní a historické památky považuje
zpracovatel posudku za nedostatečně vyhodnocené (dopady na území pražské památkové
rezervace, blízkost velkého množství nemovitých kulturních a historických památek);
→ vliv na dopravu – vlivy záměru na dopravu považuje zpracovatel posudku za nedostatečně
vyhodnocené, zejména ve vztahu k možným opatřením s důsledky na intenzity automobilové
dopravy i využití ostatních druhů dopravy.
Umístění záměru v centru hlavního města, v území extrémně zatíženém nejen automobilovou dopravou,
s koncentrací všech druhů dopravy (železniční, MHD, cyklistická, pěší), v území s nejvyšším stupněm
ochrany památek a maximálně cennými plochami zeleně, je z hlediska vlivů na životní prostředí
problematické.
Návrh na zklidnění a humanizaci severojižní magistrály nemůže přehlížet významné negativní důsledky na
životní prostředí vyvolávané automobilovou dopravou a to jak za současného stavu, tak i ve výhledu po
realizaci navrhovaného záměru. Naopak musí vycházet z požadavků na respektování platných limitů a
současně z všeobecného konsenzu na konkrétním technickém návrhu řešení.
Zpracovatel posudku tedy hodnotí akceptovatelnost záměru odlišně do zpracovatele dokumentace.
V nejednoznačných a sporných případech by měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti, která omezí
nebo vyloučí realizaci takových záměrů, které svými vlivy nezaručují respektování platných předpisů
v ochraně životního prostředí.
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Dokumentace byla posouzena dle požadavků §9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v rozsahu Přílohy č. 5 tohoto zákona a po zvážení všech výše uvedených skutečností, rizik a
přínosů
zpracovatel posudku nedoporučuje záměr

Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea
k realizaci v žádné z navrhovaných a posuzovaných variant.
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VII. NÁVRH STANOVISKA
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor životního prostředí
V Praze dne ……… 2013
Č.j.:

STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. Název záměru
Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea
2. Kapacita (rozsah) záměru
Zařazení dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů, je následující:
Kategorie:

II (záměry vyžadující zjišťovací řízení)

Bod:

9.1

Název:

Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a
II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)

Celková kapacita záměru: délka upravovaného úseku cca 1 900 m.
Předmětem záměru je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v Praze v
rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku (úpravy či
nových komunikací) je cca 1 900 m.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byla zpracována technická studie s několika možnými variantními
řešeními. Přehled jednotlivých variant navrhovaných v TS je následující:
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)
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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.
Z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí bylo možné sloučit obě varianty dlouhého tunelu a obě
varianty kombinované a redukovat tak počet posuzovaných variant na 4 aktivní 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)
Stručný popis navrhovaných variant
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.
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).
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 krátkého tunelu, čímž je zajištěno mimoúrovňové křížení s
ulicí Vinohradskou včetně tramvají.
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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).
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 je navržen jako hloubený, dlouhý 265 m.
Varianta dlouhý tunel
Tunelové úseky se člení na dvě etapy: I. etapa – tunelový úsek Hlavní nádraží – Nezábranská, 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).
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 25 m.
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 16
m. 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 145 m a otevřenou rampou na povrch.
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.
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 umístěný ve svahu sadových úprav nad Bělehradskou ulicí.
Varianta dlouhý tunel (patrové uspořádání)
Dopravně totožná varianta jako předchozí, rozdíl je pouze ve vedení v patrovém uspořádání i v ražené
části II. etapy.
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 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 361 m. 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.
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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.
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.
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 25 m.
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
16 m. 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 145 m a otevřenou rampou na povrch.
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.
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).
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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 tunel 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.
3. Umístění záměru
Kraj:
Obec:
Katastrální území:

Středočeský
Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Městská část Praha 2
Nové Město (727181), Vinohrady (727164)

4. Obchodní firma oznamovatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR
5. IČ oznamovatele
6599 3390
6. Sídlo oznamovatele
Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
II. PRŮBĚH POSUZOVÁNÍ
1.

Oznámení
Oznámení záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ zpracoval v září 2008 ing. Ondřej
Čapek, PRAGOPROJEKT, a.s. (držitel autorizace č.j. 52964/ENV/11 ze dne 27.7.2011).
Oznámení záměru bylo předloženo příslušnému úřadu v listopadu 2008.

2.

Dokumentace
Dokumentaci vlivů záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ zpracoval v červnu 2012
ing. Ondřej Čapek, PRAGOPROJEKT, a.s. (držitel autorizace č.j. 52964/ENV/11 ze dne 27.7.2011).
Dokumentace vlivů záměru byla předložena příslušnému úřadu v červenci 2012.

3.

Posudek
Posudek o vlivech záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ zpracoval v dubnu 2013 Ing.
Alexandr Mertl (držitel autorizace dle § 19 zákona č. j. 961/196/OPV/93, prodloužené rozhodnutím
MŽP č.j.: 50206/ENV/11 ze dne 15.7.2011).
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl předložen příslušnému úřadu v dubnu 2013.

4.

Veřejné projednání
Bude doplněno po veřejném projednání.
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5.

Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti
Časový průběh celého procesu posuzování:
Oznámení ve smyslu zákona zpracoval Ing. Ondřej Čapek, autorizovaná osoba ze zákona.
Oznamovatel (Ředitelství silnic a dálnic ČR) předložil oznámení k projednání Magistrátu hlavního
města Prahy, Odboru ochrany prostředí v listopadu 2008.
Zjišťovací řízení zahájil MHMP, OOP, vypravením oznámení dotčeným subjektům k projednání a
vyjádření a vyvěšením dne 25.11.2008 na úřední desku MHMP a na internet.
Závěr zjišťovacího řízení vydal MHMP, OOP, dne 2.3.2009 pod sp.zn.: S-MHMP765039/2008/OOP/VI/EIA/601-2/Nov s konstatováním, že záměr bude dále posuzován podle
zákona. Celkově bylo požadováno v dokumentaci klást důraz na hodnocení vlivů na kvalitu
ovzduší, akustickou situaci a z toho vyplývající dopady na veřejné zdraví. Dále příslušný úřad
navrhuje zpracovat varianty řešení záměru, které umožní posouzení všech etap záměru, tedy i
uváděné 2. etapy záměru prodloužením tunelových části až k Nuselskému mostu. Dále bylo
požadováno využít všechny relevantní připomínky uplatněné k oznámení.
Závěr zjišťovacího řízení byl rozeslán dotčeným subjektům dne 2.3.2008, současně byla zveřejněna
informace o závěru zjišťovacího řízení na internetu a na úřední desce MHMP.
Dokumentace vlivů na životní prostředí k projednávanému záměru byla zpracována Ing. Ondřejem
Čapkem, autorizovanou osobou ze zákona. Příslušnému úřadu, MHMP, OŽP, byla předložena k
projednání oznamovatelem v červenci 2012.
Dokumentace byla MHMP, OŽP, vypravena k vyjádření dotčeným subjektům dne 17.7.2012 a
tentýž den zveřejněna na internetu.
Posudek o vlivech záměru na životní prostředí byl zadán MHMP, OŽP, Ing. Alexandru Mertlovi,
autorizované osobě ze zákona.
Posudek byl doručen MHMP, OŽP, v dubnu 2013.
Závěry zpracovatele posudku:

Proces posuzování proběhl v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí.
Vlivy záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ na životní prostředí a veřejné zdraví byly
posouzeny ze všech podstatných hledisek.
K oznámení záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ bylo doručeno celkem 6 vyjádření
dotčených úřadů státní správy, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 3 vyjádření veřejnosti,
včetně 2 občanských sdružení a obecně prospěšných společností ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.
K dokumentaci záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ byla doručena 5 vyjádření
dotčených úřadů státní správy, 4 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 2 vyjádření veřejnosti.
Zpracovatel posudku po vyhodnocení oznámení, dokumentace, obdržených vyjádření a dalších
zjištěných informací doporučuje příslušnému úřadu vydat nesouhlasné stanovisko k záměru „Zklidnění SJM
v prostoru u Národního muzea“ z hlediska vlivů na životní prostředí v předložených variantách
navrhovaného umístění i technického řešení.
Závěry veřejného projednání:
Bude doplněno po veřejném projednání.
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6.

Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta

Ve stanovisku jsou zahrnuta vyjádření následujících správních úřadů, územně samosprávných celků a
veřejnosti:
Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: HSHMP 33117/2012 ze dne 15.8.2012
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, odd. integrace
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0822063.002/12/PBA ze dne 7.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci s.zn.: S-MHMP-0765039/2008/4/OZP/VI ze dne 24.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 948611/2012 ze dne 9.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor památkové péče
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP 948616/2012 ze dne 8.8.2012
Hlavní město Praha, Radek Lohynský, radní hl. m. Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 07672/2012 ze dne 3.9.2012
Městská část Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části
Vyjádření k dokumentaci č.j.: 097285/2012 ze dne 15.8.2012
Městská část Praha 2, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
Vyjádření k dokumentaci zn.: MCP2/072518/2012/Haj ze dne 8.8.2012
Městská část Praha 3, Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty MČ
Vyjádření k dokumentaci zn.: UMCP3 041520/2012/ZS – Ru ze dne 12.9.2012
Auto*Mat – iniciativa pro lepší kvalitu života ve městě
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 8.8.2012
RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 15.8.2012
II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU
1.

Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich
velikosti a významnosti

Posuzovaným záměrem je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v
Praze v rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku
(úpravy či nových komunikací) je cca 1 900 m.
Posuzovaný záměr naplňuje kategorii II. dle Přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, bod 9.1. „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech
tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“.
Na základě závěru zjišťovacího řízení byl návrh záměru rozšířen (z pouhého přeložení SJM za Národní
muzeum na celkové řešení Hlavní nádraží – Nuselský most). Podrobnější údaje o navržených a
posuzovaných variantách jsou popsány detailně technické studii a vlastní dokumentaci.
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Podle sdělení příslušného stavebního úřadu (Městská část Praha 2, Odbor výstavby) je konstatováno, že
pro navrhovaný záměr „Zklidnění severojižní magistrály u Národního muzea“ řešící úsek od Wilsonova
nádraží k Nuselskému mostu v katastrálních územích Nové Město a Vinohrady, Praha 1, Praha 2 nelze
posoudit shodu záměru se záměry územního plánování v dotčeném území, protože územní plán není řešen do
těchto podrobností.
V souvislosti s přípravou posuzovaného záměru byly zpracovány následující odborné studie: dopravní
prognóza, rozptylová studie, hluková studie, posouzení vlivu na veřejné zdraví, dendrologický a biologický
průzkum.
Za významné vlivy spojené s realizací záměru a zejména s jeho provozem lze považovat, z hlediska
velikosti a významnosti, vlivy na ovzduší a vlivy hluku a s tím spojené vlivy na obyvatelstvo, dále vlivy
faunu, flóru a krajinu, vlivy na kulturní a historické památky, vlivy na využití území a vlivy na dopravu.
Přestože k eliminaci závažnosti a rozsahu těchto vlivů byla v dokumentaci navržena opatření, jsou vlivy
v uvedených oblastech hodnoceny jako významné a negativní. Uvedeným oblastem a vlivům záměru je
věnována pozornost i ve většině vyjádření obdržených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí.
Vliv záměru na ovzduší
Vlivy záměru na kvalitu ovzduší jsou hodnoceny jako významné a negativní, a to jak produkcí látek
znečišťujících ovzduší, tak charakterem zájmového území. Podle provedených výpočtů lze v cílovém roce
(2020) očekávat překračování limitních hodnot u oxidu dusičitého (jak průměrné roční koncentrace, tak i
maximální hodinové koncentrace), a u suspendovaných částic PM10 (maximální denní koncentrace) a to jak u
varianty nulové, tak u všech navrhovaných aktivních variant.
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly vlivy na ovzduší vyhodnoceny v rámci
rozptylové studie, která je součástí dokumentace. Odpovědným řešitelem je Mgr. Robert Polák (ATEM –
Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Praha), autorizovaná osoba ke zpracování uvedených studií dle zákona
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.
Na základě provedeného hodnocení je z hlediska ochrany ovzduší jako nejpříznivější vyhodnocena
varianta č. 3 (dlouhý tunel), následují s malými odstupy varianta č. 2 (krátký tunel) a č. 1 (povrchová),
z aktivních variant je jako nejméně vhodná vyhodnocena varianta č. 4 (kombinovaná). Přestože ve všech
aktivních variantách lze očekávat redukci ploch překračování imisních limitů, v žádné variantě neklesne na
celém zájmovém území zatížení ovzduší pod hranici platných imisních limitů uvedených znečišťujících
látek.
Vliv záměru na akustickou situaci
Vlivy záměru na akustickou situaci byly hodnoceny v dokumentaci záměru. Na základě hlukové studie
(Mgr. Eva Nosková, PRAGOPROJEKT, a.s., Praha) lze ovlivnění dotčeného území hlukem z provozu
záměru označit jako významné a negativní.
Z provedeného hodnocení vyplývá, že žádná z navrhovaných aktivních variant nepředstavuje z hlediska
ochrany před hlukem jednoznačně nejlepší řešení stávající nepříznivé situace chráněné zástavby podél
řešeného úseku SJM.
Na základě provedeného hodnocení je z hlediska ochrany před hlukem jako nejpříznivější vyhodnocena
varianta č. 3 (dlouhý tunel), následuje varianta č. 4 (kombinovaná), varianty č. 1 (povrchová) a č. 2 (krátký
tunel) jsou až na lokální rozdíly shodné. Přestože realizace kterékoli aktivní varianty přináší ve srovnání
s nulovou variantou snížení hlukové zátěže v nejzatíženějších ulicích, téměř na celém zájmovém území
zůstává ve všech výpočtových bodech ekvivalentní hladina akustického tlaku nad úrovní platných limitů
(60/50 dB, den/noc). Současně na některých komunikacích navazující sítě dochází k mírnému nárůstu ekv.
Hladin akustického tlaku (dle výpočtu o max. 2,8 dB).
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Vliv záměru na šíření vibrací
Vliv záměru na šíření vibrací nejsou v dokumentaci hodnoceny.
Vliv záměru na veřejné zdraví
V rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí byly vlivy na veřejné zdraví posouzeny v rámci
samostatného odborného vyhodnocení, které je součástí dokumentace. Odpovědným řešitelem je Mgr.
Robert Polák (ATEM – Ateliér ekologických modelů, s.r.o., Praha), autorizovaná osoba pro oblast
posuzování vlivů na veřejné zdraví.
Vlivy záměru na veřejné zdraví byly hodnoceny v dokumentaci záměru jako významné a negativní. Při
hodnocení se vychází zejména z hodnocení vlivů záměru na imisní a hlukovou situaci v lokalitě záměru a
jejím okolí. Z hlediska znečištění ovzduší je zvýšené riziko slevováno u expozice tuhých látek frakce PM10 a
PM2,5, benzo(a)pyrenu a oxidu dusičitého. U hlukové zátěže je jak ve výchozím stavu tak u navrhovaných
variant vyhodnoceno zvýšené zdravotní riziko. Vlivem realizace aktivních variant záměru lze očekávat
snížení zdravotního rizika v důsledku expozice hluku z dopravy, nicméně v lokalitách s výpočtově
stanoveným nárůstem hlukové zátěže nelze vyloučit zvýšení počtu obtěžovaných a při spánku rušených
obyvatel.
Na základě provedeného hodnocení je z hlediska ochrany veřejného zdraví jako nejpříznivější
vyhodnocena varianta č. 3 (dlouhý tunel), pořadí ostatních variant není stanoveno.
Vliv záměru na povrchové a podzemní vody
Vlivy na povrchové vody se předpokládají, při plnění platných právních předpisů, nevýznamné.
Ovlivnění podzemních vod je, při plnění platných právních předpisů, také hodnoceno jako nevýznamné.
Vliv záměru na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje
Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje budou nevýznamné.
Vliv záměru na flóru, faunu, ekosystémy, na prvky ÚSES, VKP a ZCHÚ
Vlivy na flóru a faunu lze označit jako nevýznamné. V zájmovém území byly dokladovány a
v dokumentaci uvedeny zejména běžné druhy fauny a flóry, potenciální výskyt zvláště chráněného druhu
roháče obecného nebyl v rámci dokumentace ani potvrzen ani vyvrácen.
Realizací záměru nebudou přímo dotčena území soustavy NATURA 2000, území přírodních parků ani
zvláště chráněná území. V zájmovém území se nenachází žádný registrovaný významný krajinný prvek ani
prvek ÚSES.
Vliv záměru na krajinný ráz
Zpracovatel posudku považuje vliv záměru na krajinný ráz za nedostatečně vyhodnocené. Dopady
záměru na některé z aspektů krajinného rázu, nebo území jako vliv na kulturní a historickou charakteristiku,
vliv a kulturní dominanty a vliv na estetické hodnoty nejsou v dokumentaci dostatečně posouzeny.
Vliv záměru na využití území
Vlivem záměru dochází ke změnám ve využití území, které neodpovídají platným územně plánovacím
podkladům a vzhledem k významu a citlivosti dotčeného území jsou tyto změny považovány za zcela
zásadní a trvalý zásah do území. Tyto vlivy nejsou v dokumentaci podrobněji vyhodnoceny a posouzeny.
Vliv záměru na hmotný majetek a kulturní památky
Vliv záměru na kulturní a historické památky považuje zpracovatel posudku za nedostatečně
vyhodnocené (dopady na území pražské památkové rezervace, blízkost velkého množství nemovitých
kulturních a historických památek).
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Přeshraniční vlivy
Se záměrem nejsou spojeny významné přeshraniční vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.
Shrnutí vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí a obyvatele
Na základě podkladů soustředěných v rámci procesu posuzování podle zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, lze konstatovat, že velikost a míra negativních vlivů
vyvolaných záměrem je vysoká.
V rozhodujících oblastech jako je vliv na kvalitu ovzduší, vliv hluku a vliv na veřejné zdraví jsou vlivy
záměru nad úrovní stanovenou platnými předpisy na ochranu životního prostředí. Zpracovatel posudku
hodnotí záměr jako celek v navrženém rozsahu a technickém řešení jako neakceptovatelný.
2.

Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o
znečišťování životního prostředí

Navržené technické a technologické řešení vychází zejména z charakteru záměru, kterým je výstavba
silniční komunikace dané kategorie a uspořádání.
Technické řešení záměru je pro potřeby posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
v dokumentaci popsáno dostačujícím způsobem pro zpracování posudku a návrhu stanoviska.
Na základě provedeného hodnocení a dostupných informací je zřejmé, že navržené technické řešení
neumožní vyloučit nadlimitní zátěž životního prostředí v oblasti kvality ovzduší, vlivů hluku a veřejného
zdraví. I v dalších oblastech neposkytuje navrhované technické řešení záměru záruku nejlepšího možného
řešení z hlediska zásahu do území a jeho ochrany.
Technické řešení záměru musí poskytovat záruku respektování platných právních norem. S ohledem na
charakter zájmového území je nanejvýš účelné, aby návrh vycházel z aktuálních územně plánovacích
podkladů a byl projednán s příslušnými správními i územně samosprávnými úřady, které budou účastníky
následujících správních řízení k povolení záměru.
3.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru
na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní
prostředí

Vzhledem k možnému významnému negativnímu ovlivnění kvality ovzduší, vlivům hluku a vlivům na
veřejné zdraví provozem záměru, nelze opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci
nepříznivých vlivů záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ na životní prostředí uvedená
v dokumentaci považovat za dostatečná pro zajištění únosné míry negativních vlivů na životní prostředí.
Vzhledem k charakteru záměru a jeho lokalizaci je třeba za zásadní opatření považovat zejména
opatření týkající se ochrany ovzduší, ochrany před nadměrným hlukem, opatření související s dopravním
řešením a k ochraně krajinného rázu, památkových, historických a urbanistických hodnot území.
4.

Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí

Záměr „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ byl v rámci procesu posuzování vlivů na životní
prostředí zpracován a hodnocen na úrovni dokumentace ve čtyřech aktivních variantách, které jsou
porovnávány s variantou nulovou.
Posuzované varianty jsou:
0 - nulová varianta, tzn. stávající stav bez jakýchkoliv úprav
1 - povrchová varianta
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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)
Dokumentace konstatuje, že jakákoliv aktivní varianta, která sníží provoz na ulicích Prahy 1 a 2 je
vhodnější, než varianta 0. Dále se uvádí, že na základě závěru zjišťovacího řízení byl záměr rozšířen až k
Nuselskému mostu a vlivy byl posouzeny v ulicích Nového Města a Vinohrad. Kromě toho je nutné při
zhodnocení variant uvažovat i vlivy mimo tuto oblast, zejména v ulici 5. května.
Dokumentace hodnotí porovnání variant třemi způsoby:
1. hodnocení významnosti vlivů variant
2. přehled pořadí variant podle jednotlivých vlivů
3. slovní hodnocení variant
Dokumentace uvádí, že na základě 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 uvedeno, že se zde nijak
nezohledňuje kvantitativní hledisko – rozdíl velikosti vlivu.
V souhrnném závěrečném porovnání variant dokumentace uvádí, 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.
Neposuzovaná kombinovaná varianta představuje zásahy u Muzea jako varianta 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, doporučuje se v dokumentaci realizace varianty 1 – povrchové.
Přestože se zpracovatel posudku shoduje se závěry dokumentace z hlediska porovnání variant, kdy jako
nejpřijatelnější je hodnocena varianta č. 1 (povrchová) a varianty 2 (krátký tunel), 3 (dlouhý tunel) a 4
(dlouhý tunel – kombinovaná) jsou označeny za méně vhodné až nevhodné, rozchází se v názoru na
přijatelnost navrženého a doporučeného řešení dle varianty 1 (povrchové).Výhrady vůči tomuto řešení i vůči
vlastnímu posouzení vlivů na životní prostředí lze shrnout do tří bodů:
a) záměr neposkytuje záruku respektování platných norem a předpisů v ochraně životního prostředí,
navržené technické řešení neumožní vyloučit nadlimitní zátěž životního prostředí v oblasti kvality
ovzduší, vlivů hluku a veřejného zdraví;
b) záměru není dle dostupných hodnocení a podkladů nejlepším možným řešením z hlediska zásahu do
území a jeho ochrany;
c) návrh záměru, který trvale změní charakter dotčeného prostoru u Národního muzea, a je trvalým a
nevratným krokem, vyžaduje široký konsensus odborné i laické veřejnosti.
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5.

Vypořádání vyjádření k dokumentaci a k posudku
Vypořádání vyjádření k oznámení a k dokumentaci

V rámci zjišťovacího řízení bylo doručeno celkem 12 vyjádření, z toho 6 vyjádření dotčených správních
úřadů, 3 vyjádření dotčených územně samosprávných celků a 3 vyjádření veřejnosti. Požadavky a
připomínky obsažené ve vyjádřeních byly vypořádány ve zjišťovacím řízení, a byly zohledněny při
zpracování dokumentace a posudku.
V rámci projednávání dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí bylo doručeno celkem 11
vyjádření, z toho 5 vyjádření dotčených správních úřadů, 4 vyjádření dotčených územně samosprávných
celků a 2 vyjádření veřejnosti. Všechny požadavky a připomínky obsažené v doručených vyjádřeních byly
zpracovatelem posudku vyhodnoceny a jsou v textu vypořádány a zahrnuty do návrhu stanoviska.
Vypořádání vyjádření k posudku
Bude doplněno po obdržení vyjádření k posudku.
6.

Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru

Na základě oznámení záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“, dokumentace vlivů
záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ na životní prostředí, posudku, veřejného projednání
a vyjádření k nim uplatněných
vydává
Magistrát hlavního města Prahy, odbor životního prostředí, jako příslušný úřad podle § 22 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 odst. 1 téhož zákona,
z hlediska přijatelnosti vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
nesouhlasné stanovisko
k posouzení vlivů provedení záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ na životní prostředí a
veřejné zdraví s tím, že níže uvádí podstatné požadavky, které by měly být při dalších úvahách o realizaci
stavebních zásahů v rámci zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea respektovány.
Doporučená varianta:
Žádná z aktivních variant záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ navržených,
popsaných a posuzovaných v dokumentaci vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, není z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
akceptovatelná.
Odůvodnění:
Posuzovaným záměrem je návrh dopravního zklidnění Severojižní magistrály u Národního muzea v
Praze v rozsahu (úseku) mezi Hlavním nádražím a Nuselským mostem. Celková délka řešeného úseku
(úpravy či nových komunikací) je cca 1 900 m.
Za významné vlivy spojené s realizací záměru a zejména jeho provozem lze považovat, z hlediska
velikosti a významnosti, vlivy na ovzduší a vlivy hluku a s tím spojené vlivy na obyvatelstvo, dále vlivy
faunu, flóru a krajinu, vlivy na kulturní a historické památky, vlivy na využití území a vlivy na dopravu.
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Přestože k eliminaci závažnosti a rozsahu těchto vlivů byla v dokumentaci navržena opatření, jsou vlivy
v uvedených oblastech hodnoceny jako významné a negativní. Uvedeným oblastem a vlivům záměru je
věnována pozornost i ve většině vyjádření obdržených v rámci procesu posuzování vlivů záměru na životní
prostředí.
Umístění záměru v centru hlavního města, v území extrémně zatíženém nejen automobilovou dopravou,
s koncentrací všech druhů dopravy (železniční, MHD, cyklistická, pěší), v území s nejvyšším stupněm
ochrany památek a maximálně cennými plochami zeleně, je z hlediska vlivů na životní prostředí
problematické.
Návrh na zklidnění nebo humanizaci severojižní magistrály nemůže vést k přehlížení významných
negativních důsledků na životní prostředí. Naopak musí vycházet z požadavků na respektování platných
limitů a současně z všeobecného konsenzu na konkrétním technickém návrhu řešení.
Zpracovatel posudku tedy hodnotí akceptovatelnost záměru odlišně do zpracovatele dokumentace.
V nejednoznačných a sporných případech by měla být uplatněna zásada předběžné opatrnosti, která
omezí či vyloučí realizaci takových záměrů, které svými vlivy nezaručují respektování platných předpisů v
ochraně životního prostředí.
V případě úvah o jakémkoli řešení v zájmovém území navrhovaného záměru je účelné vycházet
z doporučení v dokumentaci i v posudku, zejména v těchto oblastech:
návrh technického řešení by měl v maximální míře zachovávat stávající dopravní infrastrukturu
v území, nevytvářet nové rozsáhlé dopravní stavby v podobě dlouhých tunelů, které zavádí dopravu
do centra města;
návrh technického řešení záměru musí vycházet z platných územně plánovacích podkladů a
všeobecného konsensu na navrhovaném řešení na úrovní dotčených územně samosprávných celků a
odborné veřejnosti;
vlivy v jednotlivých složkách a faktorech životního prostředí (zejména v ochraně ovzduší, hluku a
veřejného zdraví) musí být eliminovány pod úroveň nejvyšších přípustných hodnot a limitů
stanovených národní legislativou, případně mezinárodními závazky, k jejichž plnění se Česká
republika zavázala, případě které se vztahují i na území ČR;
vlivy na ostatní složky a faktory životního prostředí musí být posouzeny v podrobnosti, která
umožní jednoznačné vyloučení významných negativních důsledků; v zájmovém území jde zejména
o vlivy na antropogenní systémy (vlivy na dopravu, vlivy na využití území, historické a kulturní
památky).
Pro následující plánování a přípravu dopravních úprav na SJM v prostoru u Národního muzea je účelné
vycházet z následujících doporučení:
na základě dopravně-urbanistické studie prověřit optimální řešení záměru včetně podmínek
zavedení dopravně organizačních opatření v centru města (zavedení mýtného systému);
na základě cost-benefits analýzy prověřit vhodnost optimálního řešení záměru;
na základě dopravně-urbanistické studie prověřit řešení prostoru mezi budovou Hlavního nádraží a
Státní opery;
na základě dopravně-urbanistické studie prověřit řešení prostoru a možnost zřízení pěší zóny mezi
oběma budovami Národního muzea;
na základě dopravně-urbanistické studie prověřit vhodnou podobu pro Čelakovského sady a vedení
místní dopravy v Mezibranské ulici;
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na základě dopravně-urbanistické studie prověřit nejvhodnější řešení uličního profilu v oblasti ulic
Legerova, Sokolská, náměstí I.P. Pavlova, Fügnerova náměstí a na předpolí Nuselského mostu;
při návrhu optimálního řešení záměru je nezbytné vycházet z platných územně plánovacích a
strategických dokumentů pro Hlavní město Prahu, včetně řešení cyklistické dopravy.
Kromě výše uvedených doporučených postupů je nezbytné dbát následujících opatření:
1. Pro omezení dopravní zátěže na SJM v navazujících úsecích zavést technická či organizační opatření,
mezi které patří např. zavedení mýtného, snížení kapacity průjezdnosti SJM, redukce jízdních pruhů,
zklidnění ulic, zavedení neprůjezdných oblastí, změna režimu parkování v centru a další, která zajistí
pokles dopravní zátěže nejen na řešeném úseku SJM a souvisejících komunikacích, ale i v centru města.
2. Minimalizovat rozsah zasažených zelených ploch v průběhu výstavby, případné kácení dřevin redukovat
tak, aby zásah byl co nejmenší.
3. V rámci humanizace SJM se zabývat možností omezit vlivy hluku z dopravy návrhem obrusných vrstev
ze speciální směsi asfaltového betonu se zvýšenou schopností tlumit hluk.
4. Navrhovaný záměr koordinovat s dalšími prvky humanizace Severojižní magistrály tak, aby finanční
prostředky byly účelně využity s cílem maximálního snížení dopadů provozu na SJM na životní prostředí
a zdraví obyvatel.
5. Při přípravě a realizaci záměru je nezbytné respektovat opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, uváděná v dokumentaci a v textu
posudku odpovídající adekvátně konkrétnímu návrhu záměru.

Toto stanovisko není rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., a nenahrazuje vyjádření dotčených správních orgánů ani příslušná povolení podle zvláštních
předpisů.
Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost může být na žádost oznamovatele
prodloužena o 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným
změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným
obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
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Přehled použitých zdrojů
Čapek O.: Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č.
100/2001 Sb., 09/2008
Závěr
zjišťovacího
řízení,
Magistrát
hlavního
765039/2008/OOP/VI/EIA/601-2/Nov ze dne 2.3.2009

města

Prahy,

sp.zn.:

S-MHMP-

Čapek O.: Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea. Dokumentace vlivů dle přílohy č. 4 zákona č.
100/2001 Sb., 05/2012
Vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků a veřejnosti
k dokumentaci – viz příloha č. 1 posudku
Kubešová A.: Celoměstsky významné změny III, ÚP SÚ hl. m. Prahy, Vyhodnocení vlivů změn č.
2746/00, 2747/00, 2751/00 a 2752/00 na udržitelný rozvoj území podle § 19 odst. 2 zák. 183/2006
Sb., 12/2011
Související právní předpisy a literatura
Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve státní správě - Metodické doporučení AOPK, Praha
1999
Sborník hodnocení navrhovaných staveb a využití území z hlediska zásahu do krajinného rázu, ČVUT
v Praze, Praha 2006
Internetové stránky HMP a dotčených městských částí Praha 1 a Praha 2
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Závěrečná doložka

Datum zpracování posudku:

duben 2013

Jméno, příjmení, pracoviště a telefon zpracovatele posudku:

Ing. Alexandr Mertl
oprávněná osoba ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivů stavby,
činnosti nebo technologie na životní prostředí a ke zpracování posudků
hodnotící vlivy staveb, činností a technologií na životní prostředí
osvědčení odborné způsobilosti vydalo MŽP ČR dne 7.6.1994 pod č.j. 961/196/OPV/93

Trstěnice 106
569 57 Trstěnice u Litomyšle
tel.+fax: 461 634 530, e-mail: mertl@iol.cz

Podpis zpracovatele posudku:

……………………………………
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Přílohy
V přílohách posudku jsou uvedeny kopie vyjádření obdržených k dokumentaci vlivů záměru „Zklidnění SJM
v prostoru u Národního muzea“ na životní prostředí, ve smyslu § 8 zákona č. 100/2001 Sb.

Hygienická stanice hlavního města Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: HSHMP 33117/2012 ze dne 15.8.2012
Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Praha, odd. integrace
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: ČIŽP/41/PP/0822063.002/12/PBA ze dne 7.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor životního prostředí
Vyjádření k dokumentaci s.zn.: S-MHMP-0765039/2008/4/OZP/VI ze dne 24.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor dopravních agend
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: MHMP 948611/2012 ze dne 9.8.2012
Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, Odbor památkové péče
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: S-MHMP 948616/2012 ze dne 8.8.2012
Hlavní město Praha, Radek Lohynský, radní hl. m. Prahy
Vyjádření k dokumentaci, č.j.: 07672/2012 ze dne 3.9.2012
Městská část Praha 1, Ing. Oldřich Lomecký, starosta městské části
Vyjádření k dokumentaci č.j.: 097285/2012 ze dne 15.8.2012
Městská část Praha 2, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
Vyjádření k dokumentaci zn.: MCP2/072518/2012/Haj ze dne 8.8.2012
Městská část Praha 3, Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty MČ
Vyjádření k dokumentaci zn.: UMCP3 041520/2012/ZS – Ru ze dne 12.9.2012
Auto*Mat – iniciativa pro lepší kvalitu života ve městě
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 8.8.2012
RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Vyjádření k dokumentaci bez č.j. ze dne 15.8.2012
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PŘÍLOHA 1
(VYJÁDŘENÍ DOTČENÝCH SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ,
DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A
VEŘEJNOSTI K DOKUMENTACI VLIVŮ ZÁMĚRU)

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí
Oblastní inspektorát Praha

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Oddělení integrace
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 - Bubeneč
tel.: 233 066 105, fax: 233 066 103
e-mail: PH_IA@cizp.cz, www.cizp.cz
IČ: 41 69 32 05

Váš dopis zn./ ze dne:

Číslo jednací:

Vyřizuje / linka / os.č.

Místo a datum

S-MHMP-0765039/2008/OZP/VI/EIA/601-3/Nov

ČIŽP/41/IPP/0822063.002/12/PBA

RNDr. Budíšková / 6108 /10422

Praha, 7.8.2012

Věc:

Rozeslání dokumentace vlivů záměru „Zklidnění SJM v prostoru Národního muzea“ na životní
prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. Oznamovatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČ: 659 93 390. Záměr patří do kategorie II/9.1 „Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd
a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)“. Kód záměru je PHA601.

Dopisem uvedené značky byl požádán oblastní inspektorát Praha ČIŽP o vyjádření k dokumentaci. K ní
vydáváme následující komplexní stanovisko:
Oddělení odpadového hospodářství:
Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném a účinném
znění nemáme k předloženému oznámení připomínky.
Vyřizuje: Sládek
Oddělení ochrany ovzduší:
K oznámení nemáme z hlediska zájmů sledovaných zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší připomínky.
Vyřizuje: Velen
Oddělení ochrany vody:
Ke způsobu odvádění srážkových vod nemáme připomínky ve smyslu zák. 254/2001 Sb., v platném znění.
V dalším stupni řízení požadujeme doplnění dokumentace o studii vlivu stavby a provozu souboru staveb na
režim podzemních vod, zejména na severním předmostí Nuselského mostu směrem k Nuselskému údolí.
Vyřizuje: Růžička
Oddělení ochrany přírody:
Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění máme k dokumentaci
zásadní připomínku a to, že ani jedna z navržených 4 variant není z důvodů přílišného kácení dřevin
v samotném centru metropole přijatelná. Dle našeho názoru ubudou klidové lokality a toto bude mít vliv na
zbytky fauny (především keřové plochy slouží jako úkryty pro drobné obratlovce a hnízdní možnosti pro
ptáky).
Vyřizuje: Venclová
Závěr:
ČIŽP OI Praha má k předložené dokumentaci připomínku ze strany ochrany přírody, kterou inspekce
požaduje vypořádat v posudku k této dokumentaci. Ze strany ochrany vod inspekce požaduje
doplnění o studii vlivu stavby a provozu souboru staveb na režim podzemních vod.

Mgr. Jan Svoboda
ředitel
ČIŽP OI Praha

ZÁSTUPCE STAROSTKY
Hlavní město Praha
Magistrát hl. města Prahy
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Váš dopis značky

Naše značka

S-MHMP-765039/2008/
OZP/VI/EIA/601-3/Nov

MCP2/072518/2012/ P.Šandová/ODURHaj
OÚR

Vyřizuje / oddělení / tel.

V Praze dne

8. 8. 2012

Věc: Vyjádření Městské části Praha 2 jako územně samosprávného celku
k zveřejnění a dokumentaci záměru „Zklidnění SJM v prostoru u
Národního muzea“dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění
Městská část obdržela dne 17.7.2008 Váš dopis č.j. S-MHMP-765039/2008/OZP/VI/
EIA/ 601-3/Nov „Zveřejnění dokumentace vlivů na životní prostředí podle § 8 zákona č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění“.
K oznámení záměru „Zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea“ dle zákona
č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění se městská část Praha 2 vyjádřila a uplatnila
připomínky dopisem čj.: OKS-OÚR/08/64543-159 ze dne 8. 12. 2008.
Nyní městská část Praha 2 sděluje k výše citovanému zveřejnění a předložené
dokumentaci záměru následující zásadní námitky a připomínky:
1. Městská část Praha 2 nesouhlasí s předloženým způsobem vypořádání
připomínek městské části k oznámení v dokumentaci k záměru „Zklidnění
SJM v prostoru u Národního muzea“ zpracované společností
PRAGOPROJEKT a.s. – červen 2011 (viz strana 163 – 164 dokumentace
včetně odkazů)
2. Za zásadní MČ Praha 2 považuje fakt, že předložený záměr není v souladu
s platným územním plánem hl. města Prahy. (Z oznámení i dokumentace je
zřejmé, že záměr si vyžádá trvalý zábor a likvidaci zeleně v části
Čelakovského sadů.)
3. Ve vypořádání zpracovatel uvádí, že vybraná varianta bude zařazena do
zpracovávaných ZÚR HMP. V současnosti probíhá projednání ZÚR HMP a tato
otázka zde konkrétně ve smyslu žádného z projednávaných řešení podpořena
není.
4. Předložené varianty PGP suplují již dříve sledované a prověřované varianty
(Atelier Jan Sedlák, CMA, Atelier DUA, Atelier ALEJ, Metroprojekt Praha a.s.,
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, zástupce starostky: 222 515 137, fax: 222 511 535
e-mail.: vondrasekv@p2.mepnet.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, DIČ: CZ00063461

strana 2 / 2

SATRA, ÚRM + TSK Praha) území mezi Nuselským mostem a úsekem SJM u
Hlavního nádraží.
5. Městská část Praha 2 nesouhlasí s řešením předložených variant.
Předložené povrchové i tunelové varianty zaostávají oproti některým již dříve
předkládaným návrhům, zejména v exponovaném prostoru mezi Hlavním
nádražím a Mezibranskou ulicí, kde vkládání okružních křižovatek před Státní
operou a vratné smyčky v Mezibranské ulici a hlavně pak i chaotické vedení
tras komunikací v předprostoru Národního muzea, připomínající spíše
regulovaný průjezd obcí nebo sídlištěm a zásadně nevytváří odpovídající
důstojný veřejný prostor v centru hlavního města.
6. Předložené varianty neodpovídají vypracovaným analýzám a následně
stanovené koncepci řešení (ÚRM + TSK Praha), o které jednal Magistrát
hlavního města s dotčenými zástupci MČ Prahy 1, 2, 4 a 7 a shrnuté do
schválené „Iniciativy za humanizaci severojižní magistrály“, podepsané starosty
MČ Prahy 2, 4 a 7 ze dne 23. 1. 2012.
Městská část konstatuje, že zajistila zveřejnění informace na úřední desce v termínu
od 17.7.2012 do 1.8.2012.

Ing. arch. Václav Vondrášek
zástupce starostky

V Praze dne 15.8.2012
Pro: Magistrát Hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí
Vyjádření občana k záměru PHA601 zklidnění SJM v prostoru u Národního muzea v Praze
Vážení,
po prostudování dokumentace EIA k tomuto záměru vznáším následující 3 námitky:
Dokumentace EIA pro záměr zklidnění SJM se vůbec nezabývá ekonomickým dopadem potenciálního
snížení dopravní propustnosti na obyvatele kteří v posuzované oblasti žijí nebo pracují, přestože toto
hledisko je součástí sociálně ekonomických vlivů, které by měly být posuzovány. V závěru
dokumentace je preferována varianta č. 1 (povrchová), která vede k největšímu snížení dopravní
kapacity SJM (odhadovaný pokles intenzity dopravy na 69%, přičemž vliv dokončení dostavby tunelu
Blanka je považován za nedostačující pro kompenzaci). Snížení dopravní kapacity SJM způsobí, že
menší počet lidí bude mít možnost dostat se v daném čase do nebo z posuzované oblasti pomocí SJM.
Návrh nicméně neinformuje o žádném posílení dopravní infrastuktury pro danou oblast, ať už jiné
silniční spojení či posílení MHD, výstavba P+R parkovišť před oblastí se sníženou dopravní
prostupností, u zmíněných cyklostezek není zřejmé jak hodně by se dopravní prostupnost zvýšila.
Varianta č. 1 (povrchová) v současnosti tedy implikuje zásadní zhoršení dopravní dostupnosti
posuzované oblasti. Žádám o posouzení, jestli a jakým způsobem je možné nahradit snížení
dopravní dostupnosti při realizaci varianty č. 1 alternativními způsoby dopravy. Dále o posouzení
toho, jak se realizace jednotlivých variant projeví na době, kterou musí občan/návštěvník při
cestě do dané oblasti v průměru strávit v dopravních prostředcích
Formulaci “Vzhledem k malým rozdílům na zdraví obyvatel, které preferují tunelové
varianty, se jako nejreálnější jeví varianta 1 “ uvedenou ve 4. odstavci časti F. (Závěr) považuji za
velmi nepřesnou a žádám její zpřesnění. Mj. není jasné co v tomto kontextu znamená slovo
nejreálnější – jedná se o doporučení, jedná se o názor na základě finančních aspektů? Dle Tab. 35 má
táto varianta prokazatelně nejhorší vliv z hlediska hlavní skupiny kritérií – vlivu na obyvatelstvo. Ze
všech variant povede na nejhorší kvalitu ovzduší a míru hluku. Tvrzení, že rozdíly ve vlivu na zdraví
obyvatel jsou malé, je naprosto nepodložené. Cituji z kap. D.I, oxid dusičitý - str. 105: “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”. Toto znamená, že
doporučovaná povrchová varianta způsobí překračování limitu na ploše o 264% větší než nejlepší
varianta, a tento rozdíl rozhodně nelze považovat za malý.
V části E na str. 141 je v předposledním odstavci uvedena věta “Při zvážení finanční náročnosti
vyhovuje i varianta 1.” Jak jsem uvedl výše, varianta 1 je v řadě kritérií nejhorší. Žádám o upřesnění
formulace této věty. Jakým požadavkům vlastně varianta č. 1 vyhovuje?
S přátelským pozdravem
RNDr. Karel Carva, Ph.D.

PŘÍLOHA 2
(AUTORIZACE ZPRACOVATELE POSUDKU)

