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Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa) – 
prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, jako příslušný úřad podle § 
22 písm. a) a § 23 odst. 10 písm. a) 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 (dále též jen „zákon“), podle § 9a odst. 4 zákona 
prodlužuje platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
zn. S-MHMP-0442488/2011/OZP/VI/EIA/777-8/Nov ze dne 2. 11. 2012 pro záměr 
„Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)“ o 5 let, 
tedy do 2. 11. 2024. 

Odůvodnění: 

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OCP MHMP“) obdržel 
dne 24. 10. 2019 (doplněno 10. 2. 2020) žádost společnosti Inženýring dopravních staveb a.s. 
o prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí 
pro záměr „Výstavba trasy I.D metra v Praze Náměstí Míru – Depo Písnice (včetně depa)“ (dále 
též jen „záměr“) zn. S-MHMP-0442488/2011/OZP/VI/EIA/777-8/Nov ze dne 2. 11. 2012 (dále 
jen „stanovisko“). 

Podle § 9a odst. 4 zákona platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží 
o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo 
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené 
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významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána 
před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí 
žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu 
dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. 

Platnost stanoviska může být prodloužena, pokud o to požádá oznamovatel. 

Tím v případě procesu, jehož výsledkem je předmětné stanovisko, byla společnost Dopravní 
podnik hl.m.Prahy, akciová společnost (IČO: 00005886, sídlo: Sokolovská 217/42, Vysočany, 
190 00 Praha 9, nyní Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost), zastoupená na základě 
plné moci společností Inženýring dopravních staveb a.s. (IČO: 27923673, sídlo: Na Moráni 
360/3, Nové Město, 128 00 Praha 2, nyní Inženýring TKB a.s.). Žádost o prodloužení platnosti 
stanoviska byla podána společností Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 
zastoupenou na základě plné moci společností Inženýring dopravních staveb a.s. (IČO: 
05315522, sídlo: Branická 514/140, Braník, 147 00 Praha 4). 

Před prodloužením platnosti stanoviska je třeba ověřit, zda je stanovisko platné. V opačném 
případě by bylo nutno žádost oznamovatele zamítnout. 

Stanovisko bylo vydáno dne 2. 11. 2012 s platností na 5 let. Přechodným ustanovením článku II 
bodu 6 zákona č. 326/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 11. 2017, byla platnost stanoviska 
změněna na 7 let. 

Žádost o prodloužení platnosti stanoviska byla podána dne 24. 10. 2019, tedy před uplynutím 
lhůty. Podle § 9a odst. 4 zákona platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. 
Stanovisko je tudíž stále platné. 

Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska musí být podklad obsahující popis 
aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. 
Příslušný úřad totiž musí ověřit, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo 
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené 
významné vlivy na životní prostředí. 

Přílohou podání ze dne 24. 10. 2019 je popis dotčeného území, který je ale jako podklad 
pro prodloužení platnosti stanoviska neúplný. Proto OCP MHMP dopisem ze dne 25. 11. 2019 
č. j. MHMP 2346450/2019 vyzval oznamovatele k odstranění nedostatků podání, a to ve lhůtě 
do 25. 2. 2020. Oznamovatel dne 10. 2. 2020 doplnil úplný popis aktuálního stavu dotčeného 
území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska (SUDOP PRAHA a.s. – Ing. 
Kateřina Hladká, Ph.D.; 24. 1. 2020; dále též jen „popis aktuálního stavu“). Tento materiál byl 
zpracován držitelkou autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí a jeho přílohou 
jsou další odborné studie (viz dále). Porovnání je vztaženo k stavu území podle dokumentace 
(SUDOP PRAHA a.s. – Ing. Kateřina Hladká, Ph.D.; 30. 11. 2011), která byla podkladem 
pro vydání stanoviska (dále jen „dokumentace“). 

Předmětný záměr zasahuje území městských částí Praha 2, Praha 4, Praha 10, Praha 12, Praha-
Kunratice a Praha-Libuš, resp. katastrální území Kamýk, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Michle, 
Nusle, Písnice, Vinohrady, Vršovice. 
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Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých městských částech v letech 2011-2019 je obsahem 
následující tabulky: 

městská část 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Praha 2 49193 49237 49197 48586 49158 49294 49335 49624 49692 

Praha 4 128431 127723 127633 126944 128063 128259 128301 128455 130901 

Praha 10 110971 108998 109074 108477 108993 108756 109336 109790 109955 

Praha 12 54829 54426 54463 54331 54550 55040 55522 56249 57005 

Praha-Kunratice 8642 8361 8743 8755 9172 9428 9599 9745 9907 

Praha-Libuš 9846 9674 9724 9817 10034 10175 10235 10263 10412 

Data jsou z veřejné databáze Českého statistického úřadu (https://vdb.czso.cz) a představují 
počty obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem vždy k 1. lednu daného roku. Při 
porovnání dat let 2011 a 2019 lze konstatovat, že v jednotlivých městských částech nedošlo, 
z pohledu posuzování vlivů na životní prostředí, k významným změnám v počtu obyvatel. 

Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
relevantním podkladem pro posouzení úrovně znečištění ovzduší mapy klouzavých pětiletých 
průměrů koncentrací pro jednotlivé znečišťující látky, které publikuje Český 
hydrometeorologický ústav. Oznamovatelem předložený popis aktuálního stavu podává přehled 
průměrných koncentrací sledovaných látek pro jednotlivá pětiletá období 2011-2015, 2012-
2016, 2013-2017 a 2014-2018 (poslední dostupné údaje). Vzhledem k provozní délce plánované 
stavby 10,5 km se jedná o rozsáhlý soubor dat. Z jejich porovnání vyplývá následující: 

Nejvyšší koncentrace NO2 jsou v zájmovém území u Jižní spojky a v současné době dosahují 
hodnoty 30,6 µg.m-3. Imisní limit pro NO2 40 µg.m-3 je splněn s rezervou. Z podkladů vyplývá, 
že od roku 2011 do současnosti nedošlo v dotčeném území k významnému zvýšení průměrných 
koncentrací NO2. Nejvyšší koncentrace PM10 a PM2,5 jsou u Jižní spojky a na Pankráci, v 
současné době dosahují hodnot 24,7 µg.m-3 (PM10) a 18,4 µg.m-3 (PM2,5). Imisní limity 40 µg.m-3 
pro PM10 a 20 µg.m-3 pro PM2,5 jsou splněny s rezervou. Od roku 2011 do současnosti došlo v 
zájmovém území k poklesu průměrných koncentrací PM10 i PM2,5. V případě benzenu jsou 
nejvyšší koncentrace u Jižní spojky a v současné době dosahují hodnoty 1,4 µg.m-3. Imisní limit 
pro benzen 5 µg.m-3 je splněn s rezervou, k významnému zvýšení průměrných koncentrací 
benzenu do současnosti nedošlo. Průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu v dotčeném území 
dosahují hodnot 0,8-0,9 ng.m-3, imisní limit 1 ng.m-3 je splněn. Je možné konstatovat, že v území 
došlo k poklesu průměrných koncentrací benzo[a]pyrenu. V případě denních průměrných 
koncentrací PM10 (36. nejvyšší denní průměr) jsou nejvyšší koncentrace na Pankráci a v 
současné době dosahují hodnoty 42,8 µg.m-3. Imisní limit 50,0 µg.m-3 je splněn s rezervou. 
V dotčeném území došlo od roku 2011 k poklesu průměrné denní koncentrace PM10. 

Součástí oznamovatelem předložených podkladů je rozptylová studie (ATEM – Ateliér 
ekologických modelů, s.r.o.; leden 2020). Posouzení navazuje na hodnocení, které bylo 
provedeno v dokumentaci. Nově byly aktualizovány dopravní podklady v území pro změny 
vyvolané zprovozněním záměru k roku 2030 (Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.; 
12. 12. 2019). Cílem rozptylové studie bylo vyhodnotit možné ovlivnění imisní situace v 
blízkém i širším okolí plánované trasy I.D metra v místech, kde dojde vlivem zprovoznění 
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záměru k nárůstu emisní bilance na liniových zdrojích, a porovnat kvalitu ovzduší 
předpokládanou v dokumentaci s aktuálními prognózami. Ve studii byla provedena emisní 
bilance silničních liniových zdrojů v jednotlivých časových horizontech a výpočtových stavech 
na všech komunikacích, u kterých Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. predikovala 
výraznější změny dopravní zátěže. 

Na převážné části úseků silniční sítě dojde vlivem zprovoznění záměru k poklesu emisí. 
Pozornost byla soustředěna na ty úseky, kde dle výsledků modelových výpočtů dojde 
po zprovoznění k nárůstu emisí. V okolí těchto úseků bylo provedeno také imisní posouzení 
a prověření splnění imisních limitů na území před a po zprovoznění záměru. 

Dle pětiletých průměrů koncentrací znečišťujících látek publikovaných Českým 
hydrometeorologickým ústavem byl v dotčených výpočtových bodech v průměru za období 
2014-2018 imisní limit pro roční průměrné koncentrace splněn. Z provedených modelových 
výpočtů pro výhledové stavy vyplývá, že ve výchozím stavu (bez vlivu provozu záměru) budou 
splněny sledované imisní limity. Vlivem zprovoznění záměru dojde podél vybraných 
komunikací kromě poklesu též k nárůstu imisní zátěže, nárůsty však budou nevýznamné a 
imisní limit nebude po zprovoznění záměru v žádném místě překročen. 

I podle aktuálních dat zůstává platný závěr dokumentace, že v dotčeném území dojde vlivem 
zprovoznění záměru na většině území k poklesu imisní zátěže a v místech, kde byl vypočten 
dílčí nárůst imisní zátěže, bude i po zprovoznění záměru imisní limit splněn. 

Součástí hodnocení je posouzení změn kvality ovzduší na základě aktuálních dopravních dat. 
Bylo provedeno emisní porovnání vybraných komunikací podle dokumentace a podle 
aktuálních dat. V místech, kde jsou předpokládány vyšší emise podle aktuálních dat, bylo 
provedeno podrobné imisní vyhodnocení. Z výsledků vyplývá, že se imisní zatížení území 
významně nemění, v území nedojde k překročení imisních limitů. V jednom bodě, kde byly 
původně predikovány nadlimitní koncentrace PM2,5 jsou nyní předpokládány koncentrace nižší. 

Klima je dlouhodobým stavem počasí. Hodnocení změn klimatu v dotčeném území 
během krátkého časového úseku, jakým je období od vydání stanoviska po datum podání 
žádosti o prodloužení platnosti stanoviska, je tedy problematické. Předložený popis aktuálního 
stavu dotčeného území doplňuje klimatické charakteristiky území, které jsou obsahem 
dokumentace (str. 129-130), o další údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem 
(územní teploty a srážky pro Prahu a Středočeský kraj v letech 2011 a 2019). Žádné významné 
změny nebyly zaznamenány. 

V případě hodnocení vlivů znečištění ovzduší na zdraví obyvatel došlo u některých 
znečišťujících látek k úpravě metodiky hodnocení zdravotních rizik, a proto bylo provedeno 
nové posouzení vlivů na veřejné zdraví (Mgr. Robert Polák; leden 2020). Jak ukazují výsledky 
provedeného hodnocení, ve výchozím stavu (bez vlivu provozu záměru) je možné očekávat 
zvýšenou míru zdravotního rizika z expozice znečišťujícím látkám v ovzduší v případě imisní 
zátěže suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5 a benzo[a]pyrenu. Vlivem provozu záměru 
však nebyly zaznamenány změny v míře zdravotního rizika, které by byly jakkoliv významné 
ve smyslu ohrožení zdraví. 
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Popis akustické situace v dotčeném území se v dokumentaci opírá o 24hodinové měření hluku. 
Závěrem dokumentace je zjištění, že téměř v celém zájmovém území v okolí hlavních 
komunikací a i v jejich širším okolí se ekvivalentní hladiny akustického tlaku v chráněném 
venkovním prostoru staveb pohybují nad hygienickým limitem 60/50 dB nebo jsou na jeho 
úrovni. 

Předložený popis aktuálního stavu dotčeného území porovnává v dokumentaci publikované 
výsledky měření v chráněném venkovním prostoru staveb Kovařovicova 1135/10 a 
Novodvorská 499/3 s výsledky strategického hlukového mapování. U obytného objektu 
Kovařovicova 1135/10 byla v roce 2011 naměřena hodnota 52,9 dB, u obytného objektu 
Novodvorská 499/3 byla v roce 2010 naměřena hodnota 57,6 dB. Podle Strategické hlukové 
mapy 2017 se hladina akustického tlaku u měřicích bodů Kovařovicova 1135/10 a Novodvorská 
499/3 v noci pohybuje v rozmezí intervalu 55-60 dB. Vzhledem k běžně uváděné chybě měření 
cca 2 dB a k stejně vysoké nejistotě při výpočtu je celková hluková situace v posuzovaných 
bodech zpracovatelkou hodnocena jako srovnatelná s dobou měření. 

Součástí popisu aktuálního stavu je akustická studie (Ing. Petr Čichovský; leden 2020), ve které 
jsou předloženy výsledky výpočtu výhledových ekvivalentních hladin akustického tlaku 
v dotčeném území v roce 2030 ve variantách bez záměru a po jeho zprovoznění. Studie byla 
zpracována s využitím dopravněinženýrských podkladů od Technické správy komunikací hl. m. 
Prahy, a.s. Z výpočtů vyplývá, že zprovozněním metra dojde k mírnému snížení hlukové zátěže 
na komunikacích, kde se sníží individuální osobní doprava, ale i na komunikacích, kde sice 
naroste individuální osobní doprava, ale výrazně poklesne městská hromadná doprava nebo 
příměstská autobusová doprava. Provoz nové trasy metra přinese mírné snížení silniční dopravy 
a tím i hlukové zátěže na značném území jižní části města Prahy. 

Obsahem akustické studie je porovnání výhledového zatížení území v roce 2030 s výstupy 
Hlukové mapy Prahy (akustický vliv dopravní sítě – stav 2016). Ve všech bodech se vypočtené 
hodnoty pro výhledový stav (jak s metrem, tak bez metra) pohybovaly v 5dB intervalu 
uvedeném v legendě hlukových map. Vzhledem k běžně uváděné chybě měření cca 2 dB a k 
stejně vysoké nejistotě při výpočtu lze považovat celkovou hlukovou situaci v posuzované části 
Prahy v dnešní době prakticky za srovnatelnou s výhledem s tím, že situace po zprovoznění 
metra bude příznivější, respektive nerealizováním metra by se situace v Praze mírně zhoršila. 

Zpracovatelka popisu aktuálního stavu dotčeného území porovnala původně uvažovaný 
výhledový rok 2025 s aktuálním výhledem pro rok 2030 a došla k závěru, že nedošlo 
k významným změnám predikovaného hlukového zatížení ve výhledu realizace záměru. 

Metodický postup pro hodnocení zdravotních rizik hluku v mimopracovním prostředí, který byl 
použit v dokumentaci, se nezměnil. Jak je uvedeno výše, k významným změnám predikovaného 
hlukového zatížení ve výhledu realizace záměru nedošlo, a tudíž závěry hodnocení zdravotních 
rizik hluku v mimopracovním prostředí, které jsou obsahem dokumentace, jsou stále platné. 

Informace o přírodních charakteristikách dotčeného území lze čerpat z Hodnocení vlivu 
závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů (Mgr. Martina Fialová, Ph.D.; říjen 2019), které je přílohou popisu 
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aktuálního stavu. Významné změny ve stavu lokalit, v péči o ně ani v druhovém zastoupení 
fauny a flóry nebyly shledány. Záměr není v kontaktu s evropsky významnou lokalitou či ptačí 
oblastí, v jeho blízkosti nedošlo ke změnám soustavy Natura 2000. Ve vzdálenosti 1 200 m 
od posuzovaného záměru byla nově vyhlášena přírodní památka Dvorecké stráně (rok 2017), 
její ovlivnění se však nepředpokládá. Podstatné změny jiných zvláště chráněných území, 
přírodních parků, významných krajinných prvků, památných stromů či územního systému 
ekologické stability, které by měly vazbu na posouzený záměr, nejsou známy. 

Ve vztahu k vodám, půdě, přírodním zdrojům, hmotnému majetku a kulturnímu dědictví 
nedošlo v dotčeném území k žádným významným změnám. 

Oznamovatelem předložený popis aktuálního stavu se zabývá i změnami poznatků a metod 
posuzování. Z tohoto materiálu vyplývá, že došlo především ke změnám v právních předpisech 
týkajících se ochrany životního prostředí, případně ve způsobu hodnocení vlivů. V důsledku 
nastalých změn však nedošlo k tomu, že by některé vlivy záměru byly neposouzené. 

Celkově lze tedy konstatovat, že nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo 
poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené 
významné vlivy na životní prostředí. 

Podle § 9a odst. 4 zákona se při splnění zákonem určených podmínek prodlužuje platnost 
stanoviska o 5 let. 

Vzhledem k tomu, že příslušný úřad s ohledem na výše uvedené neshledal žádný důvod, 
pro který by nebylo možné prodloužit platnost stanoviska, jak je oznamovatelem požadováno, 
prodlužuje jeho platnost do 2. 11. 2024. 

 

Toto vyjádření není rozhodnutím vydaným podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, nenahrazuje stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná 
povolení podle zvláštních předpisů, a nelze se proti němu odvolat. 

Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí může být 
opakovaně prodloužena v souladu s § 9a odst. 4 zákona. 

 

 

RNDr. Štěpán Kyjovský 
ředitel odboru 
podepsáno elektronicky 
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