
 
Městská část Praha-Slivenec     
Starostka městské části 
K Lochkovu 6/2, 154 00 Praha 5 
Tel.: 220 870 084; www.praha-slivenec.cz 
E-mail: starosta@praha-slivenec.cz 
IČO: 00241661, DIČ CZ00241661 
 
 

 

*MC45ES8321586E* 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Váš dopis zn. Naše č.j Vyřizuje / linka Datum 
      MC P_SL 00549/2022/STA RNDr. Jana Plamínková / 

 220 870 084 
14.04.2022 

 
 
 
Vyjádření k posuzování vlivů na životní prostředí – zjišťovací řízení pro záměr „Novostavba 
trati Praha – Smíchov – Beroun“ 
 
Vážení, 
 
Městská část Praha - Slivenec s předloženým záměrem „Novostavba trati Praha–Smíchov – 
Beroun“ zásadně nesouhlasí (viz usnesení zastupitelstva MČ Praha – Slivenec č. 252/19/2020 
ze dne 2.11. 2020), protože zatížení Městské části Praha – Slivenec bude po dobu výstavby 
(cca 10 let) extrémně drastické. Podle dokumentace k Posouzení podle zákona č. 100/2001 
Sb. je zřejmé, že přes lokalitu Slivenec by muselo být z tunelu vyrubáno 6,2 mil. t výrubu, 
zábor by činil 41,3 ha (což je poměrně značná část rozlohy městské části – 750 ha). Denní 
množství výrubu by činilo až 10 500 m3 za den. Spolu s návozem betonu by celkové množství 
přivážených a odvážených hmot činilo 9 milionů m3! Znamenalo by to 1 milion jízd 
nákladními automobily. To by znamenalo natolik dramatické zhoršení životních podmínek 
našich občanů, že s tím opravdu nemůžeme souhlasit.  Na území Slivence se dlouhá léta 
ukládal odpad na skládku komunálního odpadu Velká Chuchle – Slivenec. Dosud na to 
občané vzpomínají s hrůzou – špína, všudypřítomný prach, hluk a zplodiny. A to je na tuto 
skládku navezeno výrazně méně odpadu, než by měl činit přesun hmot při výstavbě tunelu! 
 Z výstavby Pražského okruhu zde zase zbyla obří Skládka Svoboda, kterou bude město 
dlouho a za velkých finančních nákladů rekultivovat. I při této stavbě byli občané mnoho let 
obtěžováni prachem, hlukem a emisemi znečišťujících látek.  
 
Požadujeme proto, aby byl pro koridor prioritně zvolena jiná trasa, která by občany tak 
drasticky nepostihla. Optimálně tam, kde je možný odvoz tak velkého množství hmot po 
železnici nebo po vodě. Případně aby bylo aspoň zařízení staveniště umístěno dále od 
zástavby  Slivence a Holyně – jako optimální se jeví umístění západně od Rozvodny Slivenec, 
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za Pražským okruhem (tedy západně od Pražského okruhu), neboť zde v blízkosti nikdo 
nebydlí a v okolí Rozvodny je krajina již stejně poničena. 
  
Pokud by SŽ přesto na trase přes naši MČ a na staveništi v současné poloze trvala, tak máme 
tyto připomínky a požadavky:  
 
Ochrana ovzduší 

Z hlediska občanů Městské části Praha – Slivenec je podstatné, aby byly minimalizovány 
negativní vlivy na kvalitu ovzduší (jízdy nákladních aut vozících výrub z tunelu a beton do 
tunelu). Požadujeme, aby toto pojíždění bylo lokalizováno co nejdále od obytných čtvrtí tak, 
aby  
občany co nejméně zatěžovalo. Kvalita ovzduší ve Slivenci je totiž už nyní velmi špatná, a to 
synergickým působením těchto vlivů: 1. Pražský okruh, který probíhá západní polovinou 
území (stavby 514 a 515), 2. rušná čtyřproudá ulice K Barrandovu, která dělí území od 
východu k západu, 3. nedaleká cementárna Radotín, která je největším zdrojem znečištění v 
celé Praze, 4. lokální topeniště – největší koncentrace škodlivin vzhledem k příliš pozdě 
provedené plynofikaci. Požadujeme, aby bylo provedeno podrobné kumulativní vyhodnocení 
těchto vlivů s novým přitížením ze stavby tunelu. Požadujeme výrazné omezení prašnosti při 
výstavbě a minimalizaci vypouštění zplodin - tedy oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, 
benzo[a]pyrenu  atd. Imisní limity u některých znečišťujících látek jsou již nyní překročeny! 
 
 
Hluk a vibrace 

To samé platí i pro hluk z výstavby. Městská část je výrazně postižena hlukem z Pražského 
okruhu, kde je u Slivence postavena jen nízká protihluková zídka a u Holyně není vůbec nic, a 
z ulice K Barrandovu, kde není ochrana před hlukem vůbec žádná. Požadujeme proto 
minimalizaci dalšího hlukového zatížení, např. výstavbou ochranných valů (viz Příloha).  
Hodnoty hlukového zatížení jsou již nyní v některých místech překročeny v nočních 
hodinách!  
 
Klíčové proto pro nás je vybudování nového nájezdu přímo na Pražský okruh tak, aby se 
nákladní automobily ze staveniště vůbec nepřibližovaly ke Slivenci. Ulice K Austisu je již nyní 
na hraně své kapacity a její další přitížení je zhola nemožné, nehledě na prach, hluk a emise. 
Je absolutně vyloučeno, aby tato křižovatka absorbovala 1 milion jízd, o kterém se píše v 
Oznámení!!! Tato podmínka je pro nás zcela zásadní.  
 
V hlukové mapě na str. 193 se navíc s najížděním aut na křižovatku K Barrandovu – K Austisu 
vůbec nepočítá, jinak by nemohly právě na této křižovatce vyjít izofony s tak nízkými 
hodnotami. Průběh izofon podle všeho počítá jen se stacionárními zdroji, nikoli s provozem 
nákladních automobilů. Z hlukové mapy je nicméně vidět obtěžování obyvatel Slivence v ulici 
K Váze a Ke Smíchovu dodatečným hlukem. Vzhledem k tomu, že tito obyvatelé jsou již nyní 
vystaveni značnému hluku z ulice K Barrandovu (tato ulice funguje jen díky hlukové výjimce 
pro starou zátěž) a z Pražského okruhu, tak požadujeme důkladné zhodnocení synergického 
efektu všech tří zdrojů hluku.  
 
Co se týče vibrací, tak požadujeme doložit, že vibrace při provozu nebudou negativně 
ovlivňovat zástavbu Slivence ani Holyně (se zvláštním zřetelem k domům, pod nimiž stavba 
povede).  
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Prostupnost území  

Dále požadujeme, aby záměr neznemožnil využívat propojovací komunikaci mezi Slivencem a 
Řeporyjemi, která je mezi veřejností velmi oblíbená, a ani další cesty, které jsou v lokalitě 
postupně budovány. Naopak by bylo vhodné vybudovat přes pražský okruh most, kterým by 
se materiál dopravoval přímo na staveniště.  
 
 
Ochrana přírody 

Požadujeme maximální ochranu Dalejského údolí jako velmi cenného území z hlediska 
biodiverzity i základního rekreačního zázemí pro celé široké údolí. V případě realizace plánů 
dopravovat  rubaninu pásovým dopravníkem na vlakovou trať v Prokopském a Dalejském 
údolí (jak jste o tom mluvili při návštěvě Slivence) požadujeme ochranu jak druhového 
bohatství údolí, tak i rekreačního potenciálu místa. Zavážení lomu Požáry, jak se o tom píše v 
Oznámení na str. 188, je absolutně nepřijatelné!!! 
 
V případě kácení zeleně požadujeme ekvivalentní náhradní výsadbu. 
 
V Oznámení zcela chybí botanický průzkum pro lokalitu Slivenec (viz str. 46). Vzhledem k 
tomu, že plocha zařízení staveniště činí 41,3 ha, je absolutně nezbytné tento průzkum 
doplnit.  
 
 
Voda 

Z hlediska ochrany vod požadujeme maximální ochranu spodních vod. Záměr je umístěn 
poměrně hluboko a je možné, že ovlivnění hydrogeologických poměrů v území bude jen 
malé, ale tuto skutečnost je třeba doložit podrobným hydrogeologickým posudkem.  
 
 
Odpady 

Absolutně nesouhlasíme s provozem stacionární třídicí linky ani s mobilní betonárnou. Z 
tohoto provozu bude obrovský hluk a navíc je po dostavbě těžké se jich zbavit. Po výstavbě 
Lochkovského tunelu nám zde např. vznikla obří skládka (skládka Svoboda), které jsme se 
dodnes nedokázali zbavit. To již nadále nepřipustíme. I Skládka Svoboda zde vznikla jako 
mobilní třídicí linka kameniva – navezly se na ni statisíce tun, vytřídilo se jen několik desítek 
tun. To je naprosto nepřijatelné. Po výstavbě musí být prostor uveden do původního stavu 
(rekultivace, nevezení ornice). Požadujeme jasné a nezpochybnitelné záruky, že se tak stane.  
 
Ochrana půdy 
 
V oznámení zcela chybí vyhodnocení půdních typů pro lokalitu Slivenec (str. 125). 
Požadujeme doplnit.  
 
Dále požadujeme jasný a nezpochybnitelný závazek, že po skončení výstavby bude vše 
uvedeno do původního stavu, tedy že zabraná plocha staveniště bude opět sloužit jako pole, 
event. jako sady, lesy, louky apod. (toto využití (tedy sady, louky, lesy bychom i 
upřednostnili). 
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Městská část Praha - Slivenec proto požaduje před zahájením stavby realizovat následující 
opatření:  
 
1. Nový nájezd od staveniště přímo na Pražský okruh. Zásadně nesouhlasíme  s tím, aby 
nákladní auta s rubaninou (či s betonem) jezdila po ulici K Austisu směrem na křižovatku s 
ulicí K Barrandovu. Tím se těžká nákladní doprava velmi výrazně přibližuje zástavbě Slivence, 
kde by obtěžovala občany hlukem, prachem a zplodinami. Nový nájezd co nejdále od 
obytných čtvrtí je za nás absolutní podmínkou.  
 
2. Vybudování valu podél jihovýchodní strany ulice K Barrandovu s výsadbou izolační zeleně 
(zábrana proti prachu a hluku). Val požadujeme vybudovat od křižovatky s Pražským 
okruhem až po křižovatku do Holyně.  Další val požadujeme západně od Holyně.  
 
3. Vybudování mostu (následně třeba ekoduktu) pro přejezd a přechod silničního okruhu 
(pro návoz materiálu pro výstavbu tunelu).  
 
4. Omezení výstavby na nejkratší možnou dobu - výstavba POUZE směru do Prahy, ne do 
Tachlovic 
 
5. Respektování již vybudovaných cyklotras a polních cest.  
 
S pozdravem 
 
 
 
 

 
 

RNDr. Jana Plamínková 
                                                                                         starostka Městské části Praha-Slivenec 
        podepsáno elektronicky 
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