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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU A JEHO ZAŘAZENÍ PODLE PŘÍLOHY Č. 1 ZÁKONA Č. 100/2001 SB.: 
Název záměru:  Stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice 

Zařazení podle přílohy č. 1: Kategorie II - záměry vyžadující zjišťovací řízení, bod 114 „Sjezdové 
tratě, lyžařské vleky, lanovky a související zařízení“. Příslušným úřade je Magistrát hlavního města 
Prahy. 

 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU: 
Záměrem je lanovka s třemi stanicemi v Podbabě, Troji a Bohnicích. Lanovka bude součástí MHD 

Praha. Celková délka lanové dráhy bude 2,24 km. Technologicky se jedná o třílanový oběhový 
systém. Lanovka bude mít 17 kabin, každá kabina bude 35 osob. Podle počtu cestujících se může 
může měnit interval kabin, v závislosti na intervalu kabin je přepravní kapacita 2000 až 4500 osob/h v 
jednom směru. Provozní doba bude pouze ve dne, od 6:00 hodin do 22:00 hodin. 

Tabulka č. 1: Kapacitní parametry lanovky 

 
 

 

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 
Záměr se nachází v území 2 městských částí Hlavního města Prahy.  

Kraj:   Hlavní město Praha 

Obce:  Městská část Praha 8 

   Městská část Praha 6 

   Městská část Praha -Troja 

Katastrální území: Troja, Bohnice a Bubeneč 
 

Umístění záměru 
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Dolní stanice je umístěna na pozemcích v blízkosti železniční stanice Praha-Podbaba a ulice 
Podbabská v Praze 6 – Bubenči. Umístění stanice Podbaba je navrženo ve třech variantách, a to 
pozice A – parcely p.č. 2161/2 a 2082/7, pozice B – parcela p.č. 1689/4 a pozice C – parcely p.č. 
1698/2, 1700/2, 1702/3. Mezilehlá stanice Troja je umístěna na pozemcích stávajícího areálu České 
zemědělské univerzity na parcelách č.p. 1463, 1530, 1533/1. Horní stanice Bohnice je umístěna na 
pozemcích v blízkosti ulic K Pazderkám a Lodžská v Praze 8 – Troji. Umístění stanice Bohnice je 
navrženo ve dvou variantách, a to pozice A – parcely p.č. 1285/1 a 1285/37 a pozice B – parcely p.č. 
1305/17 a 1285/13. Mezi stanicemi bude 5 podpěr, dvě podpěry jsou situovány na Císařském ostrově 
v blízkosti Ústřední čistírny odpadních vod 1985/4 a 2151/1, zbývající tři podpěry jsou umístěny v k.ú. 
Troja na parcelách p.č. 1501 (ostatní plocha), 1507 a 1508 (lesní pozemek) a 1513/2 (ostatní plocha). 
Seznam parcel je v kapitole II.1. Půda.  

 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY  

Charakter záměru 
Záměrem je výstavba a provoz lanové dráhy se stanicemi Podbaba – Troja – Bohnice, která bude 

provozovaná v systému Pražské integrované dopravy (PID). Délka lanovky bude 2,24 km. Trasa 
vychází z Podbaby, mezilehlá stanice bude západně od okraje ZOO, koncová stanice bude na okraji 
sídliště Bohnice. Trasa je navržena tak, aby nedošlo k přímému přechodu areálu ZOO a zároveň 
nekolidovala s plánovaným tramvajovým mostem Podbaba-Troja. Trasa bude přecházet nad areálem 
Ústřední čistírny odpadních vod, proto jsou podpěry lanovky na Císařském ostrově navrženy na 
hranici pozemků čistírny s dostatečnou výškou (20 m). Zdrojem energie pro provoz lanové dráhy bude 
elektřina.  

Lanovka bude mít 17 kabin, kapacita kabin bude 35 osob. Kabiny budou neseny a taženy na 
třílanovém systému. Tato technologie rozděluje funkci lan (jedno tažné a dvě nosné). Tímto způsobem 
je podpora skutečně silná a umožňuje následující vlastnosti: Velké kabiny, schopné poskytnout více 
místa pro vozíčkáře a kočárky (až 35 cestujících), širší rozestup mezi podpěrami (až 3000 m), stabilitu 
ve větru (komfort až do 100 - 110 km/h).  

Kumulace vlivů s dopravními stavbami 
Lanovka je dopravní stavba, která ovlivní MHD a IAD v severní a západní části Prahy. Kumulace 

vlivů byla vyhodnocena především v Dopravní studii (Studie č. 6), kde jsou posouzeny dva výhledové 
stavy – rok 2023 a rok 2040. Po zprovoznění lanové dráhy dojde ke změně dopravních intenzit, a to 
jak u MHD, tak IAD. 

V souvislosti se záměrem lanové dráhy se nepředpokládají úpravy navazující komunikační sítě a 
přístup ke stanicím bude řešen ze stávajících komunikací. Dojde pouze k doplnění vazeb pro pěší a 
cyklisty.  

V širším území je uvažovaná výstavba tramvajových tratí Kobylisy-Bohnice, Podbaba-Suchdol a  
Podbaba-ZOO-Bohnice. Trať Podbaba-ZOO-Bohnice je alternativou pro projekt lanovky, další 2 
tramvajové trati jsou k projektu lanové dráhy komplementární. 

Záměr nebude generovat novou dopravu, dojde k částečnému přesměrování stávající dopravy 
protože koncové stanice lanovky se stanou novým cílem pro cestující ze Středočeského kraje a 
okrajových částí Prahy. Ti pak budou místo IAD pokračovat pomocí MHD. Propojením oblastí hustě 
zalidněných Bohnic a Dejvic dojde ke zvýšení atraktivity veřejné dopravy oproti IAD. V centru naopak 
očekáváme úbytek cestujících, a to jak u IAD, tak u MHD. U IAD budou cestující využívat sítě 
hromadné dopravy. V okolí stanice Bohnice bude tento efekt výraznější než v případě stanice 
Podbaba. Z hlediska MHD dojde po zprovoznění lanovky k odlehčení kapacity linky metra C a 
autobusových linek z Bohnic do centra. Vlivy záměru na dopravu jsou posouzeny v Dopravní studii. 

Kumulace vlivů s dalšími připravovanými záměry 
V Bohnicích jsou připravované dva záměry, u kterých je nutné uvažovat s kumulací vlivů. Jedná se 

o Kaufland Troja (kód PHA1066) a Vstupní areál Botanické zahrady hl.m. Prahy (kód PHA1098). Oba 
tyto záměry jsou umístěny do ulice K Pazderkám, tedy v blízkosti koncové stanice lanovky Bohnice.  

Kaufland Troja sousedí s koncovou stanicí ve variantě B, ve variantě A bude koncová stanice od 
Kauflandu oddělena ulici Lodžská. Kaufland Troja má podzemní parkoviště s kapacitou 239 osobních 
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automobilů. 

Vstupní areál Botanické zahrady je umístěn jižně od Kauflandu. Dnes je zde parkoviště Pražské 
botanické zahrady s kapacitou 125 PS. Záměr Vstupní areál Botanické zahrady zvýší kapacitu 
parkovacích stání na 222 PS pro osobní automobily a 4 stání pro autobusy. Na parkoviště bude 
navazovat restaurace, administrativní část, atrium a skleníky. 

Záměry Kaufland Troja a Vstupní areál Botanické zahrady tak vytvoří kapacitu 458 parkovacích 
stání pro osobní automobily u koncové stanice Bohnice.  

 
Obrázek č. 1: Situování záměrů Kaufland Troja a Vstupní areál Botanické zahrady ke stanici lanovky 
Bohnice 

 
 

V areálu UČOV na Císařském ostrove je připravovaný projekt stáčírny BioCNG který má být  
v areálu ÚČOV na Císařském ostrově. Jedná se o rozšíření stávajícího plynového hospodářství 
ÚČOV o novou část této infrastruktury. Stáčírna BioCNG má být zhruba pod trasou lanovky. 

 

Shrnutí  
Vzhledem k charakteru záměru přichází v úvahu kumulace vlivu emisí výfukových plynů a emisí 

hluku, související se změnou dopravních intenzit a dopravních tras. Vlivy záměru na akustickou a 
imisní situaci a jejich kumulace s vlivy z okolí jsou vyhodnoceny v „Akustické studii“ (Karlová – Greif 
akustika, Studie č. 2) a v „Rozptylové studii“ (Zambojová, Studie č. 1), které jsou přílohou tohoto 
oznámení. 

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH 
VÝBĚR, RESP. ODMÍTNUTÍ 

 

Stanice lanovky 
Bohnice A a B 

Kaufland 

Vstupní areál 
Botanické zahr. 
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Podbaba  a  Bohnice  jsou  nejkraťśım  zp̊usobem  přes  Vltavu  spojeny  pouze  př́ıvozem  pro  pěš́ı a 
cyklisty, který propojuje cyklostezky sleduj́ıćı oba břehy Vltavy. Oblast Podbaby je obsluhována vlaky v 
zastávce Praha-Podbaba, tramvajemi linek č. 8 a 18 a autobusy  –  sedm  denńıch  linek  a  ťri  nočńı. 
Kapacitně velmi omezenou vazbu zajišťuje přívoz přes Vltavu. Nová Trojská lávka by měla být 
dokončená v roce 2020 a poté nahradí přívoz. Lávka i přívoz slouží pro cyklisty a chodce. Bohnice  
jsou  obsluhovány  pouze  autobusy  –  sedmi  denńımi  linkami  a  jednou  nočńı. 

V dnešní době jsou veškeré dopravní kapacity mezi Prahou 8 a Prahou 6 vedeny přes centrum 
města. Lanová dráha Bohnice-Troja-Podbaba propojí levý a pravý břeh Vltavy v místech, kde 
v současné době chybí dopravní infrastruktura. Výhledově je uvažováno o propojení tramvajovou tratí. 
Pro tramvajové trati Kobylisy-Bohnice a Podbaba-Suchdol je podle Strategie rozvoje tramvajových 
tratí předpokládaná realizace do roku 2030. TT  Podbaba-ZOO-Bohnice má předpoklad realizace po 
roce 2030. Z uvedených tramvajových tratí lze za alternativní k lanové dráze označit trať Podbaba-
ZOO-Bohnice, další 2 tramvajové trati jsou k projektu lanové dráhy komplementární. Tramvajová trať 
včetně mostu je časově a finančně řádově náročnější stavba než lanová dráha. Lanovka je tedy 
nejrychleji a nejlevněji realizovatelná forma MHD, která dopravně propojí levý a pravý břeh Vltavy 
mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. 

Po výstavbě vysokorychlostní trati Praha-Drážďany lze očekávat navýšení spojů obsluhujících 
zastávku Praha-Podbaba a zvýšení atraktivity lanovky pro cesty Podbaba-Praha 8. VRT by měla být 
podle evropské legislativy dokončena do roku 2030. 

Varianty umístění lanové dráhy byly řešeny ve „Studii proveditelnosti lanové dráhy Bohnice – 
Podbaba“ zpracované v červenci 2018 sdružením firem Egis Rail, Ropid a CEDOP. Ve studii bylo 
popsáno několik variant technického řešení a umístění lanovky, nazvané podle barvy ve výkresu: 
žlutá, červená, zelená a fialová. Výňatek ze Studie proveditelnosti s porovnáním variant je uveden 
jako Studie č. 9 v příloze tohoto oznámení. 
Obrázek č. 2: Varianty lanovky řešené studií proveditelnosti (bez měřítka) 

 
 

Z těchto variant byla ve studii proveditelnosti vybrána jako nejlepší „červená“ varianta. Ve vybrané 
variantě bude lanová dráha vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice), před mezistanici 
Troja (s novým vstupem do ZOO) do Bohnic (horní stanice). Všechny tři stanice jsou plánovány 
s návazností na možnosti rozšíření tramvajových tratí Podbaba – Troja – Bohnice – Kobylisy. Záměr 
je předkládán v jediné variantě, která byla ve studii proveditelnosti vyhodnocena jako nejlepší. 
Další podrobnosti o variantách a zdůvodnění potřeby záměru je uvedeno v kapitole B.II.4 Doprava. 

Podvariantami řešení je umístění koncových stanic. Stanice Podbaba má varianty A, B a C. 
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Stanice Bohnice má varianty A a B. Variantní umístění stanic je patrné ze Situace č. 2 v příloze. Pro 
stanici Podbaba ve variantách A a B je umístění podpěr 1 a 2 na Císařském ostrově shodné. Stanice 
Podbaba ve variantě C by znamenala posunutí podpěr 1 a 2 směrem k východu. Variantní umístění 
stanice Bohnice neznamená různé umístění podpěr. Stanice Troje je navržena jednovariantně.  

 

6. POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 
 
Technické řešení 

Pohyb na lanové dráze bude vykonáván takzvaným oběžným systémem. Oběžný systém je 
jednou z možností pohybu na lanové dráze, který vede své dopravní lano stále stejným směrem, 
přičemž udržuje stejnou rychlost tohoto lana. Kabiny jsou odpojitelné od tažného nebo dopravního 
lana při příjezdu do stanic: snižuje se jejich rychlost, aby bylo možné bezpečně nastupování a 
vystupování. V tomto systému se používá řada více kabin, v našem případě 17 kabin. Kabiny budou 
uzavřené a klimatizované, bez možnosti otvírat okna. Podlaha kabin bude dimenzovaná tak, aby 
odolala případnému výbuchu metanu na ÚČOV. 

Systém lanové dráhy bude třílanový, u kterého jsou funkce "nesení" a "tažení" od sebe odděleny - 
podpora se provádí pomocí dvou lan namísto jednoho. Třílanový systém má dvě pevně ukotvená a 
plně uzavřená nosná lana, která slouží jako pojezdová dráha a jedno oběžné tažné lano, na kterém 
jsou uchyceny běhouny kabin. Kabiny třílanového systému mají obvykle kapacitu 30 až 35 míst včetně 
24 (až 28) sedadel. Všechny kabiny jsou přístupné osobám s omezenou pohyblivostí. Je možné 
přepravovat invalidní vozík nebo jízdní kolo. Tato technologie také umožňuje širší rozestup mezi 
podpěrami (až 3000 m) a je stabilní ve větru (komfort až do 100 - 110 km/h).  

Lanová dráha je navržena se třemi stanicemi – dolní stanice Podbaba, mezilehlá stanice Troja a 
horní stanice Bohnice. Mezi stanicemi se předpokládá umístění pěti podpěr, dvě podpěry jsou 
situovány na Císařském ostrově v blízkosti Ústřední čistírny odpadních vod, zbývající tři podpěry jsou 
umístěny v k.ú. Troja na pozemcích situovaných severozápadně od ulice K Bohnicím (travnaté a 
zalesněné pozemky bez zástavby). Rozměry jednotlivých stanic a výšky podpěr jsou převzaté ze 
Studie proveditelnosti.  

 
Tabulka č. 2: Uvažované rozměry stanic 

 
 

Tabulka č. 3: Výška podpěr 
 

 
* Začátek číslování podpěr je od dolní stanice Podbaba 

 

Technologické řešení lanovky 
V současnosti není zvolen konkrétní dodavatel technologie. Ten bude vybrán v transparentním 

výběrovém řízení. Dodavatel bude muset dodržet parametry, umístění stanic a podpěr, stanovené ve 
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studii a převzaté do oznámení záměru.  

Provoz lanovky bude pouze v denní době, provozovatelem lanovky bude Dopravní podnik HMP. V 
noci budou všechny kabiny odstaveny v servisní stanici, ta bude v Troji nebo Bohnicích. 

Strojovna lanovky bude v horní stanici, v Bohnicích. Kabiny budou odpojitelné z lana a budou mít 
své shromaždiště v Bohnicích nebo v Troji. Podvariantou řešení je udělat obě větve lanovky na sobě 
nezávislé, tzn. že by pak další pohonná jednotka byla buď v Troji nebo Podbabě a každá větev by 
mohla být obsluhována samostatně. U stanice v Podbabě by bylo nutné vyřešit problematiku umístění 
pohonné jednotky v protipovodňové zóně, byť stanice bude umístěna na vyvýšeném náspu. 
 Požadavky na plochu kterou budou zabírat jednotlivé stanice jsme převzali ze Studie proveditelnosti, 
u Podbaby a Bohnic se jedná o cca 1000 m2, mezilehlá stanice Troja zabere cca 2000 m2. Stanice 
Troja a Bohnice budou dvoupodlažní, stanice Podbaba bude vícepodlažní.  

Ve stanici s pohonem je umístěn motor, hlavní dispečink, hlavní přívod napájení, převodovka a 
brzdová zařízení. Brzdový systém obsahuje vždy dvě brzdy (provozní a nouzovou). Napájení hlavního 
pohonu je zajištěno napojením na elektrickou síť a může být vybaveno záložním generátorem. Je 
povinně zálohován nouzovým (evakuačním) pohonem, který je nezávislý na hlavním pohonu a 
umožňuje návrat kabin v nouzovém režimu a návrat všech kabin do stanic vytažením lana nezávislým 
zařízením. 

Podpěry (stožáry) pro systém tří lan nesou velké kabiny a mají velké rozteče. Jsou vyrobeny z 
příhradových ocelových konstrukcí. Podpěry budou umístěny na břehu řeky (aby nebyl žádný dopad 
na plavební dráhu). Jejich základy jsou z betonu.  

Přechod nad silnicemi a řekou stanovuje legislativa. Pro dotčené pozemní komunikace stanovuje 
legislativa profil 4,8 metru. Pro řeku Vltavu je stanovena podjezdná výška 7,5 metru. Pro železnici 
požaduje norma výšku 2,6 m nad trakčním vedením. Stanice v blízkosti silnice jsou navrženy s dvěma 
podlažími, aby byl možný výjezd kabin v dostatečné výšce: úroveň nástupiště musí být nejméně ve 
výšce 6,5 metru. Takovéto uspořádání je velmi běžné pro lanovky v městském prostředí.  

Přechod nad budovami je dán především ochranou systému v případě požáru okolních budov. 
Doporučená výška (vzdálenost kabin od střechy budov) je 20 m a vzdálenost mezi kabinami a boční 
částí budov je 8 m. Tento odstup může být snížen na několik metrů, pokud budou přijata určitá 
opatření k co nejrychlejšímu zjištění požáru, například systém detekce požáru přímo spojený se 
střediskem řízení provozu. Ověření systému řízení rizik musí byt prokázáno u národního 
bezpečnostního orgánu.  

Technické řešení objektů stanic 
Dešťové vody ze střech stanic lanovky budou vsakovány ve vsakovacích zařízeních (studny, 

průlehy nebo jiné) nebo využívány pro splachování WC. Pro upřesnění parametrů vsakování, zejména 
koeficientu vsaku a určení hladiny podzemní vody bude zpracovaný podrobný hydrogeologický 
průzkum. 

V místě stanice Podbaba ve variantě C bude zpracovaný průzkum kontaminace se zaměřením na 
staré ekologické zátěže, podrobnosti viz studie č. 8. 

Koncepce požárního zabezpečení 
Pro přechod lanovky nad zalesněnými oblastmi neexistuje v ČR doporučení. Studie proveditelnosti 

uvádí francouzské doporučení vyžadující minimální svislou vzdálenost pro ochranu systému v případě 
požáru okolních stromů, tj. 30 metrů mezi vrcholky stromů a spodní části kabin a 1,5 metru mezi 
krajem koruny stromů a kabinami. Aby se nemuselo dosahovat takovéto výšky a zároveň nebylo nutné 
stromy pod dráhou lanovky kácet, mohou být tyto vzdálenosti sníženy, pokud jsou přijata určitá 
opatření k co nejrychlejšímu zjištění požáru. Řešením jsou infračervené kamery přímo spojené 
se střediskem řízení provozu. V takovém případě musí být provedeno prokázání systému řízení rizik u 
národního bezpečnostního orgánu, který prověří, zda doba mezi detekcí požáru a evakuací lanovky 
postačuje k tomu, aby cestující nebyli ohroženi. Výše uvedené bezpečnostní opatření a limity jsou 
však důležité v otázce kácení stromů pod dráhou lanovky. Navrhované řešení má umožnit výstavbu 
lanovky v popisované trase bez nutnosti vykácení stromů pod lanovkou v plochách vzrostlé zeleně.  
Bezpečnostní systém umožní odpojení kabin od pohonu a následně kabiny samovolně sjedou do níže 
položené stanice. Cestující tedy budou evakuováni ve stanicích a nebude nutné je evakuovat po trase 
lanovky. S hasiči bylo konzultováno, zda je možné provozovat lanovku nad vzrostlými stromy. Podle 
jejich vyjádření to možné je a žádná norma nestanovuje nutnost kácet stromy pod lanovkou. 
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Dopravní řešení 
Dopravní řešení je podrobně popsané v kapitole B.II.4 a studii č. 6. Lanovka bude tvořit novou 

formu městské hromadné dopravy mezi Podbabou, Trojou a Bohnicemi. 

Stávající propojení daných částí Prahy v současnosti zprostředkovává pouze přívoz linky P2, 
spojující zastávky V Podbabě – Podhoří s plavidlem o kapacitě cca 40 osob a intervalem cca každých 
15 min. Ve stanici Podhoří je dále návaznost na autobusové linky 112 a 236, které obsluhují Troju. 
Bohnice jsou obslouženy autobusovými spoji linek č. 102, 144, 152, 177, 200, 202, 236 a 905. Doba 
jízdy na metro linky C Kobylisy a navazující přestupy na tramvajové linky je ze Sídliště Bohnice zhruba 
7 min. Nejblíže uvažované stanici lanovky se nachází zastávka Na Pazderce, docházková vzdálenost 
cca 100–200 m dle polohy stanice. Oblast Podbaby je oproti tomu obsloužena třemi typy veřejné 
dopravy – vlak, tramvaj a autobus. Ve vlakové zastávce Praha – Podbaba zastavují linky S4, S41 a 
R20. Interval spojů je zhruba 30 minut a zprostředkovávají vazbu na nádraží Praha – Holešovice, 
Praha – Masarykovo nádraží a Praha –Hlavní nádraží. Tramvajové linky 8 a 18 jsou v současnosti 
ukončeny v zastávce Nádraží Podbaba s možností přestupu na blízké vlakové nádraží (cca 110 m). 
Poskytují také rychlou vazbu ke stanici metra A Dejvická (3 min). Z hlediska autobusové dopravy je 
Podbaba obsluhována linkami 107, 116, 147, 160, 902 a 909. Dále zde operují příměstské 
autobusové linky 340, 350 a 355. Z daného popisu je patrné, že jednotlivé územní celky jsou 
samostatně kvalitně obslouženy hromadnou dopravou, nicméně vzájemné přímé propojení je 
omezeno pouze na přívoz, který je z hlediska kapacity, rychlosti i návaznosti na ostatní prostředky 
MHD ve stávajícím provedení pouze doplňkovým prostředkem sloužícím spíše pro lokální vazby, 
nikoliv ke kapacitnímu propojení celých území. Jako příklad lze uvést srovnání cesty z Kobylis do 
Podbaby pomocí přívozu oproti cestě přes centrum pomocí ostatních prostředků MHD (vlak/metro). 
S využitím autobusových linek a přívozu se z Kobylis do Podbaby je běžná cestovní doba cca 45 min 
(včetně započtení průměrné doby čekání), zatímco pomocí metra a tramvají cesta trvá cca 33 min a v 
případě využití vlaku pak cesta zabere cca 38 min. Přičemž cesta pomocí IAD v běžném provozu trvá 
16-20 min. Je zřejmé, že stávající propojení Prahy 6  a Prahy 8 není pouze kapacitně nedostatečné, 
ale v podstatě chybí. Způsobuje to zbytečnou zátěž centra Prahy cestujícími v MHD a atraktivitu 
osobní automobilové dopravy.  

 

7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 
Předpoklad zahájení stavby:            březen 2023 

Předpoklad dokončení stavby: září 2023 

Předpokládaná doba výstavby: 6 měsíců 

 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 
Kraj:   Hlavní město Praha 

Obec:  Městská část Praha 6 

   Městská část Praha 8 

   Městská část Praha - Troja 

 

9. VÝČET NAVAZUJÍCÍCH ROZHODNUTÍ PODLE § 9A ODST. 3 A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ, 
KTERÉ BUDOU TATO ROZHODNUTÍ VYDÁVAT 

Pro posuzování záměru podle zákona 100/2001 Sb. Je příslušným úřadem Magistrát hlavního 
města Prahy, Jungmannova 750, Praha 1. 

Příslušný stavební úřad, který bude vykonávat rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, 
bude stanoven Magistrátem hlavního města Prahy.  
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II. Údaje o vstupech 

1. PŮDA 
Posuzovaný záměr bude realizován převážně na pozemcích druhu Ostatní plocha. Tři parcely jsou 

vedené v BPEJ, jedna parcela je vedená jako zahrada a dvě parcely jako orná půda.  Přesný zábor 
parcel, nutných pro výstavbu, není v tuto chvíli stanovený. 
Tabulka č. 4: Seznam dotčených pozemků: 

parc. č. LV 
 

Vlastník kat. území druh pozemku 
 

BPEJ 
Výměra 
parcely 

(m2) 

2161/2* 3264 SŽDC, Dlážděná 7, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 1288 

2082/7* 759 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 3802 

1689/4** 7700 Radiospoj Praha s.r.o. 
Podbabská 81, Praha 6 Bubeneč Ostatní plocha - 1979 

1689/2*** 3264 SŽDC, Dlážděná 7, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 62 

1700/2*** 10002 Státní pozemkový úřad, 
Husinecká 1024, Praha 3 Bubeneč Zahrada 22601 22 

1702/3*** 759 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 75 

1463 775 
ČZU v Praze, 

Kamýcká 129, Praha 6 Troja Orná půda 
22213 
22212 
22611 

12 373 
24 669 
11 036 

1530 353 

Chlup Jaroslav, Německo 
Cigánek Luděk, Praha 6 
Cigánková Dora, Praha 6 

Hynková Miroslava, Praha 2 
Mrkvičková Jana, Praha 4 

Troja Ostatní plocha 

 
 
- 2014 

1533/1 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Ostatní plocha - 18 922 

1285/1+ 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Ostatní plocha - 4 235 

1285/37+ 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Ostatní plocha - 668 

1285/13++ 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Orná půda  

22212 3 356 

1305/17++ 5748 Římskokatolická farnost, 
Bohnická, Praha 8 Troja Ostatní plocha - 668 

1501 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Ostatní plocha - 10 341 

1507 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Lesní pozemek - 2 377 

1508 885 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Troja Lesní pozemek - 47 623 

1513/2 1272 Burdová Vlasta, Praha 8 
Jelínek Karel, Předboj Troja Ostatní plocha - 8 241 

2151/1 759 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 14 567 

1985/7 759 Hlavní město Praha, 
Mariánské nám 2, Praha 1 Bubeneč Ostatní plocha - 35 180 

Poznámka:  
*    stanice Podbaba v pozici A 

**   stanice Podbaba v pozici B 

***  stanice Podbaba v pozici C 

+    stanice Bohnice v pozici A 
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++  stanice Bohnice v pozici B 

 

Realizace záměru bude vyžadovat trvalý zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění 
funkcí lesa v ploše několika set m2. 

 

2. VODA 

Období výstavby 
Odběr vody v období výstavby bude poměrně malý. V etapě výstavby se předpokládá dovoz 

balené pitné vody. Na staveništi bude voda využívána především pro technologické účely a pro 
pracovníky stavby. V suchých obdobích může být voda též využívána pro skrápění vozovek. 

Množství spotřebované vody při výstavbě není v tomto stupni projektové dokumentace 
specifikováno. Množství vody bude záviset na technologických postupech při výstavbě, na rozsahu 
stavebních prací a na počtu pracovníků na staveništi. 

Období provozu 
V době provozu záměru bude potřeba pitné vody pro obsluhu lanovky a WC ve stanicích. Dále 

bude pitná voda používaná pro úklid stanic a kabin lanovky. 

• roční    Qr =    365 m3/rok  
• průměrná denní   Qp =    1  m3/den,   0,020 l/s 

Záměr nemá potřebu technologické vody.  

 

3. OSTATNÍ SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  
 

Pro výstavbu bude nutné vybudovat železobetonové základy stanic a sloupů lanovky. Sloupy 
lanovky budou z ocelové příhradové konstrukce. Stanice budou železobetonové vyzdívané objekty. 
Kabiny budou kombinované z oceli, hliníku, kompozitu a plexiskla.  

Při provozu nebudou požadavky na žádné surovinové zdroje. Pro pohon lanovky bude potřeba 
elektrické energie, předpokládáme výkon elektromotoru 60 kW, což znamená roční spotřebu cca 0,5 
MWh. 

 

4. NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 
 

Pro oznámení záměru byly zpracované dopravně inženýrské podklady firmou ETC, která použila 
údaje od TSK a IPR hl. m. Prahy. Dopravní studie je přiložena jako Studie č. 6. Dopravní intenzity byly 
vyčísleny pro následující horizonty: 

• Původní stav rok 2000 
• Stávají stav rok 2019 
• Výhled roku 2023 – a) bez realizace záměru, b) se záměrem 
• Výhled ÚP roku 2040 – a) bez realizace záměru, b) se záměrem 

 

Stávající dopravní infrastruktura 

Stávající propojení daných území zprostředkovává v současnosti pouze přívoz linky P2, spojující 
zastávky V Podbabě – Podhoří s plavidlem o kapacitě cca 40 osob a intervalem cca každých 15 min. 
Ve stanici Podhoří je dále návaznost na autobusové linky 112 a 236, které obsluhují Troju. Bohnice 
jsou obslouženy autobusovými spoji linek 102, 144, 152, 177, 200, 202, 236 a 905. Doba jízdy na 
metro trasy C Kobylisy a navazující přestupy na tramvajové linky je ze Sídliště Bohnice zhruba 7 min. 
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Nejblíže uvažované stanice lanovky se nachází zastávka Na Pazderce, docházková vzdálenost cca 
100–200 m dle polohy stanice. Oblast Podbaby je oproti tomu obsloužena třemi typy veřejné dopravy 
– vlak, tramvaj a autobus. Ve vlakové zastávce Praha – Podbaba zastavují linky S4, S41 a R20. 
Interval spojů je zhruba 30 minut a zprostředkovávají vazbu na nádraží Praha – Holešovice, Praha – 
Masarykovo nádraží a Praha –Hlavní nádraží. Tramvajové linky 8 a 18 jsou v současnosti ukončeny v 
zastávce Nádraží Podbaba přestupem na blízké vlakové nádraží (cca 110 m). Poskytují také rychlou 
vazbu ke stanici metra A Dejvická (3 min). Z hlediska autobusové dopravy je Podbaba obsluhována 
linkami 107, 116, 147, 160, 902 a 909. Dále se zde vyskytují příměstské spoje 3xx, a to konkrétně 
linky 340, 350 a 355. Z daného popisu je patrné, že jednotlivé územní celky jsou samostatně kvalitně 
obslouženy hromadnou dopravou, nicméně vzájemné přímé propojení je omezeno pouze na přívoz, 
který je z hlediska kapacity, rychlosti i návaznosti na ostatní prostředky MHD ve stávajícím provedení 
pouze doplňkovým prostředkem sloužícím spíše pro lokální vazby, nikoliv ke kapacitnímu propojení 
celých území.  
Obrázek č. 3: Stávající dopravní spojení 

 
 

Varianty posuzované ve studii proveditelnosti 

Přímé propojení hustě zalidněných oblastí Bohnic a Dejvic bylo historicky zkoumáno již několikrát, 
a to především v podobě kapacitní kolejové dopravy. Toto spojení by ulehčilo přestupním uzlům v 
centru města a minimalizovalo závleky cest z důvodu chybějící propojující infrastruktury. Lanová dráha 
Podbaba – Troja – Bohnice nabízí rychlé a kapacitní řešení tohoto propojení. Z hlediska finančních 
nákladů je pak oproti výstavbě tramvajového propojení výhoda na straně lanové dráhy. V rámci 
zpracované Studie proveditelnosti [1] byly posuzovány čtyři možnosti vedení lanové dráhy. Fialová 
varianta – Nádraží Holešovice – ZOO (stanice u Afrického domu) – Bohnice. Zelená varianta – 
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Podbaba – ZOO (stanice u Afrického domu) – Bohnice. Červená varianta – Podbaba – ZOO (stanice 
Sklenářka) – Bohnice a žlutá varianta – Podbaba – V Podbabě – ZOO (stanice Sklenářka) – Bohnice. 
Jako referenční řešení a dále sledovaná byla řešená červená varianta. Tato varianta počítá s 
výstavbou lanové dráhy, která by byla vedena od vlakového nádraží Podbaba (dolní stanice), přes 
mezistanici Troja (s novým vstupem do ZOO) do Bohnic (horní stanice). Všechny tři stanice jsou 
plánovány s návazností na možnosti rozšíření tramvajových tratí Podbaba – Troja – Bohnice – 
Kobylisy.  

Přepravní kapacita 

Přepravní kapacita je 2 000 osob/h/směr, maximální přepravní kapacita je 4 500 osob/směr. 
Přepravní model Ropid stanovuje přepravní prognózu na 5 150 osob/den/směr (cca 980 osob/h/směr).  

Řešení dopravy v klidu 

Vzhledem k tomu, že lanovka v plánované trase doplňuje chybějící dopravní propojení Bohnice – 
Dejvice, dá se tak očekávat, že především v oblasti Bohnic bude přitahovat dopravu ze severozápadu 
Prahy a blízkých obcí, pro které bude toto nové rychlé a kapacitní spojení atraktivní, jelikož se jedná o 
novou radiální vazbu směrem k centru města. To může v důsledku vést ke zvýšené poptávce po 
parkování u stanic Podbaba a Bohnice. S ohledem na polohu stanice Bohnice lze předpokládat, že 
poptávka bude vyšší než u stanice v Podbabě. Řešením může být využití parkoviště u vchodu do 
Botanické zahrady v ulici K Pazderkám (125 PS pro osobní automobily), které je od stanice Bohnice 
vzdálené 200 m. V případě realizace dvou připravovaných záměrů Kaufland Troja a Vstupní areál 
Botanické zahrady (viz kapitola B.I.4) naroste kapacita parkovacích stání  v blízkosti stanice Bohnice 
na 458 PS. Další možnosti jsou vyznačení lokálních parkovacích zón pro zvýhodnění parkování 
residentů, výstavba parkovacího domu typu P+R v blízkosti stanice Bohnice, kde jsou výrazně lepší 
prostorové podmínky než v případě stanice Podbaba.  

V případě stanice Podbaba lze očekávat menší poptávka přijíždějících z aglomerací okolo Prahy, 
o víkendu může být zvýšený zájem o parkování především od mimopražských návštěvníků ZOO. 
Navíc vzhledem k poloze stanice v zástavbě není vhodné podporovat dojížďku do této lokality. V 
návaznosti na plánované tramvajové spojení do Suchdola by měly být vybudovány parkovací kapacity 
tam. Dále je důležité zmínit, že v okolí plánované stanice Podbaba jsou v současnosti vyznačeny 
placené parkovací zóny, tudíž nárůst poptávky parkování po stavbě lanové dráhy bude i touto 
skutečností značně limitovaný. 

U stanice lanovky Troja (ZOO) se neočekává nutnost budování nových parkovacích ploch. 
Předpokládá se, že cestující, které budou z IAD přestupovat na lanovku a dále pokračovat pomocí 
MHD, budou parkovat svá vozidla v okolí koncových stanic lanovky, a nikoliv u prostřední stanice 
dráhy. 

Výstavba parkovišť P+R není součástí záměru. Problematika parkovacích kapacit by měla být 
řešena a koordinována komplexně pro jednotlivé městské části. 

Vyvolaná doprava 

Záměr nebude přímo generovat novou dopravu. Dojde k částečnému přesměrování stávající 
dopravy v dopravní síti, protože koncové stanice lanovky se stanou novým cílem stávajících cest pro 
tranzitujících cestují, kteří budou místo IAD dále pokračovat pomocí MHD. Propojením oblastí hustě 
zalidněných Bohnic a Dejvic dojde k zásadní změně atraktivity a konkurenceschopnosti veřejné 
dopravy oproti IAD.  

Z hlediska IAD to bude v důsledku znamenat, že dojde k lokálním mírným nárůstům dopravy ve 
směru ze Středočeského kraje, která bude v rámci sítě přesměrována ke koncovým stanicím lanovky, 
místo cesty přes centrum, kde se naopak očekává mírný úbytek IAD, protože cestující budou dále 
využívat sítě MHD. Zároveň se dá předpokládat, že v okolí stanice Bohnice, bude tento efekt 
výraznější než u stanice Podbaba, a to vzhledem ke stávající úrovni obsluhy MHD oblasti a vyšší 
atraktivitě spojení vůči dopravě směřující z aglomerací a okrajů Prahy do centra města. 

Z hlediska vlivu výstavby lanové dráhy na MHD se dají očekávat různé scénáře vývoje počtu spojů 
v oblasti koncových stanic, které se odvíjejí především od realizace uvažovaných tramvajových tratí 
Podbaba – Suchdol a Kobylisy – Bohnice. Obecně lze předpokládat, že nové spojení převezme část 
cestujících, kteří nyní cestují přes centrum a centrální přestupní uzly města. Tento efekt bude opět 
markantnější v oblasti Bohnic a Troje. V těchto oblastech pak budou moci být redukovány počty 
autobusových spojů a v návaznosti na výstavbu tramvajové trati pak autobusové spoje zcela 
redukovány. 
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Níže doložený obrázek ukazuje predikovaný vývoj počtu osob v prostředcích MHD v dotčené 
oblasti po zprovoznění lanovky. Úbytky (vyznačeny modře) či nárůsty (vyznačeny červeně) 
Obrázek č. 4: Porovnání počtu cestujících v prostředcích MHD po zprovoznění lanovky 

 

 
Z obrázku je zřejmé, že vlivem výstavby propojení Prahy 6 a 8 dojde především k uvolnění 

kapacity trasy metra C, která se již dnes pohybuje na hranici svých přepravních možností. Všechny 
výše popsané předpokládané dopady jsou vyhodnoceny v Dopravní studii (studie č. 6).   

Období výstavby 

Dopravní obsluha stavby bude poměrně malá, objem betonu a dalších materiálů pro výstavbu 
lanovky je v porovnání se standardní dopravní stavbou velmi malý.  

Období provozu 

Doprava v období provozu je v dopravní studii (studie č. 6) řešena ve dvou výhledových 
horizontech, rok 2023 (zprovoznění lanovky) a rok 2040 (stav naplnění územního plánu).  

Ve výhledu pro rok 2023 předpokládá dopravní studie změny dopravní zátěže: 

- o 200 osobních automobilů za den v ulici Podbabská (nárůst ve směru od 
Suchodla a pokles ve směru do Bubenče) 

- nárůst o 400 OA/den v Papírenské ul. 

- o 400 OA/den v ulici K Pazderkám (nárůst ve směru od Bohnic, pokles ve 
směru do Troji) 

- nárůst o 200 OA/den v Lodžské ulici 

- pokles o 400 OA/den v ulici Trojská 

 

Ve výhledu pro rok 2040 předpokládá dopravní studie změny dopravní zátěže: 

- nárůst o 400 OA/den v Papírenské 
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- o 200 OA/den v ulici K Pazderkám (nárůst ve směru od Bohnic, pokles ve 
směru do Troji) 

- pokles o 200 OA/den v ulici Trojská 

 

Je patrné, že u IAD je změna dopravní zátěže poměrně malá. Významnější změna po zprovoznění 
lanovky nastane u městské hromadné dopravy. Více jak 10 000 cestujících využije lanovku. O stejný 
počet se sníží počet cestujících, kteří dnes využívají autobusy a metro C pro dopravu z Severního 
města do centra. 

Detailně je změna dopravních intenzit po realizaci záměru řešena v přiložené Dopravní studii. 

 

III. Údaje o výstupech 

1. OVZDUŠÍ 
Pro hodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována samostatná rozptylová studie (RNDr. M. 

Zambojová) jež je přílohou tohoto oznámení jako Studie č. 1. Předmětem rozptylové studie je 
posouzení míry vlivu realizace lanovky spojené se změnami intenzit dopravy na přiléhající silniční síti 
na kvalitu ovzduší. Rozptylová studie je počítána pro očekávané změny imisních příspěvků 
z automobilové dopravy v nulové (bez záměru) i aktivní (se záměrem) variantě výhledových let 2023 i 
2040. Hodnoty imisních příspěvků jsou spolu s hodnotami imisního pozadí porovnány s hodnotami 
platných imisních limitů. 

 

Fáze výstavby 
Za dočasný plošný zdroj znečišťování ovzduší lze formálně pokládat fázi výstavby (výkopové a 

stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný 
výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby je problematické. Výhodou stavby lanovky 
je, že objem stavebních prací je relativně malý a omezený na 3 místa – stanice lanovky a ještě menší 
je u 5 stožárů. U ostatních liniových staveb jsou stavební práce v celé délce stavby. 

 

Fáze provozu 
Bodové zdroje B a Plošné zdroje P 
 
V rámci řešené stavby není navrhován žádný bodový zdroj znečišťování ovzduší v podobě 

spalovacích či jiných zdrojů emisí a nejsou navrhovány dále také ani parkovací plochy představující 
plošné zdroje emisí. 

Liniové zdroje L 

Provoz lanové dráhy bude spojen se změnami intenzit dopravy na silniční síti přiléhající k lanové 
dráze a jejím zastávkám. Záměr nebude generovat přímo novou dopravu, dojde k částečnému 
přesměrování stávající dopravy na síti, a to v důsledku toho, že koncové stanice lanovky se stanou 
novým cílem stávajících cest pro tranzitujících cestují, kteří budou místo IAD dále pokračovat pomocí 
MHD. V dopravně inženýrských podkladech (studie č. 6) jsou vyčísleny intenzity dopravy na 14 
úsecích veřejných komunikací přiléhajících k plánovaným zastávkám řešené lanové dráhy. V rámci 
rozptylové studie (studie č. 1) byly počítány změny imisních příspěvků z uvedených komunikací oproti 
současnosti. Stávající intenzity dopravy, které se na hodnotách imisního pozadí již podílejí, nejsou do 
výpočtu zahrnuty. Vypočítané změny imisních příspěvků tak lze hodnotit spolu s hodnotami imisního 
pozadí porovnáním s imisními limity. Výpočet v rozptylové studii byl proveden pro nejméně příznivou 
variantu vývoje městské hromadné dopravy, kdy je uvažováno, že nebudou zprovozněny tramvajové 
tratě Podbaba – Suchdol ani tramvajová trať Kobylisy – Bohnice, které by se významně podílely na 
poklesu počtu jízd autobusů na modelovaných komunikacích. 

Emisní toky 

V rozptylové studii v tabulkách 9 a 10 jsou uvedeny změny emisních toků Nox, PM10, benzenu a 
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benzo-a-pyrenu se záměrem a bez záměru pro roky 2023 a 2040. Rozdíl emisních toků vyjádřených v 
g/s*m  u nulové a aktivní varianty znamená na úsecích, kde je v důsledku realizace záměru očekáván 
nárůst intenzit dopravy, v případě NOx na řádové úrovni jednotek mikrogramů (ug/s*m), u PM10 na 
řádové úrovni desetin mikrogramů, u benzenu se jedná o setiny mikrogramů a u benzo-a-pyrenu se 
jedná o setiny nanogramů." Na většině dotčených komunikací však dojde v důsledku realizace záměru 
k poklesu emisních příspěvků v důsledku očekávaného poklesu intenzit dopravy (viz tabulky 5 a 6 v 
rozptylové studii). 

Imisní limity 

Posouzení vlivu všech emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je provedeno přepočtem emisních 
vydatností z jednotlivých zdrojů emisí na imisní koncentrace a porovnáním výsledných imisních 
koncentrací spolu s imisním pozadí s imisními limity. V zákoně 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou 
stanoveny imisní limity pro předmětné znečišťující látky:  

Tabulka č. 5: Imisní limity a přípustné četnosti jejich překročení 
Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Přípustná četnost překročení za rok 

Oxid dusičitý 
1 hodina 200 µg/m3  18 

1 kalendářní rok 40 µg/m3  - 

PM10 
24 hodin 50 µg/m3 35 

1 kalendářní rok 40 µg/m3 - 

PM2,5 1 kalendářní rok 20 µg/m3 - 

benzen 1 kalendářní rok 5 µg/m3 - 

benzo(a)pyren 1 kalendářní rok 1 ng/m3  - 

 

Imisní příspěvky 

Pro stanovení imisního pozadí byly použity imisní mapy ČHMU a výsledky imisních měření ATEM. 
Zdrojem emisí, který je zahrnut do výpočtu imisních příspěvků z provozu záměru, je vyvolaná 
automobilová doprava realizovaná na parkovacích stáních a na příjezdových veřejných komunikacích 
ve výhledových stavech v roce 2023 a 2040. Imisní přírůstky byly modelovány graficky a jsou v příloze 
Rozptylové studie a vyhodnoceny pro nejbližší obytnou zástavbu v deseti referenčních bodech. 

Realizace lanovky se z imisního hlediska pozitivně projeví zejména v Troji na příjezdu 
k Zoologické zahradě, tedy tam, kde dojde k individuální automobilové i autobusové dopravy. Pro 
posouzení vlivů záměru na kvalitu ovzduší je dále v následující tabulce provedeno porovnání nulové a 
aktivní varianty, tj. porovnání hodnot imisních příspěvků automobilové dopravy ve výhledovém roce 
2023 bez lanovky a s lanovkou. Rozdíly hodnot imisních příspěvků v místech imisně nejzatíženější 
obytné zástavby reprezentované zvolenými 10 referenčními body jsou předmětem následující tabulky. 
Toto bylo možné provést pouze pro imisní příspěvky k průměrným ročním koncentracím. Imisní 
příspěvky ke krátkodobým maximálním koncentracím byly vypočteny vždy pouze z úseků, na kterých 
se očekává nárůst intenzit dopravy a nelze je jednoduše od sebe odečítat. 

 
Tabulka č. 6: Porovnání imisních příspěvků pro nulovou a aktivní variantu roku 2023 (aktivní minus 
nulová) 

Referenční bod 
NO2  (µg/m3) PM10   (µg/m3) Benzen (µg/m3) BaP (ng/m3) 

Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise 

RB 1  OKB Podbabská č.p. 1014 -0,005 -0,004 -0,0002 -0,0003 

RB 2  OKB Papírenská č.p. 187 0 0,002 0,0002 0,0003 

RB 3  OKB V Podbabě č.p. 35 -0,003 0 0,0001 0,0001 

RB 4  JS Kamýcká č.p. 23 -0,004 0 0,0001 0,0002 

RB 5  SOV U Trojského zámku č.p.2 -0,081 -0,072 -0,0028 -0,0023 

RB 6  RD Pod Hrachovkou č.p. 729 -0,072 -0,064 -0,0030 -0,0030 
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Referenční bod 
NO2  (µg/m3) PM10   (µg/m3) Benzen (µg/m3) BaP (ng/m3) 

Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise 

RB 7  BD Jiřího Jandy č.p. 842 -0,06 -0,052 -0,0031 -0,0036 

RB 8  BD Na Pazderce č.p. 741 -0,024 -0,024 -0,0014 -0,0016 

RB 9  BD Hnězdenská č.p. 767 -0,013 -0,013 -0,0005 -0,0005 

RB10 BD Lublinská č.p. 571 0,009 -0,003 0,0001 0,0001 

 

Pro výhled v roce 2023 jsou imisní příspěvky z dopravy u většiny obytné zástavby nižší v případě 
realizace lanovky, než v případě její nerealizace. To platí zejména u zástavby v Troji v blízkosti vstupu 
do zoologické zahrady. Navýšení bylo výpočtem zjištěno pouze v Podbabě a při Lublinské ulici 
v Bohnicích, avšak rozdíly v hodnotách imisních příspěvků na úrovni nejvýše nanogramů jsou 
zanedbatelné.  

Obdobně je v rámci rozptylové studie počítána modelová situace pro výhledový rok 2040. 
Následující tabulka opět ukazuje rozdíl mezi nulovou a aktivní variantou v roce 2040.  

 
Tabulka č. 7: Porovnání imisních příspěvků pro nulovou a aktivní variantu roku 2040 (aktivní minus 
nulová) 

Referenční bod 
NO2  (µg/m3) PM10   (µg/m3) Benzen   (µg/m3) BaP  (ng/m3) 

Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise Prům.roční imise 

RB 1  OKB Podbabská č.p. 1014 -0,002 -0,001 0 0 

RB 2  OKB Papírenská č.p. 187 0,001 0,003 0,0003 0,0004 

RB 3  OKB V Podbabě č.p. 35 -0,006 -0,003 -0,0001 -0,0001 

RB 4  JS Kamýcká č.p. 23 -0,006 -0,004 -0,0001 -0,0001 

RB 5  SOV U Trojského zámku 2 -0,079 -0,071 -0,0027 -0,0021 

RB 6  RD Pod Hrachovkou č.p. 729 -0,066 -0,058 -0,0024 -0,0021 

RB 7  BD Jiřího Jandy č.p. 842 -0,052 -0,046 -0,0020 -0,0017 

RB 8  BD Na Pazderce č.p. 741 -0,029 -0,023 -0,0009 -0,0008 

RB 9  BD Hnězdenská č.p. 767 -0,019 -0,015 -0,0005 -0,0004 

RB10 BD Lublinská č.p. 571 -0,009 -0,005 -0,0001 0 

 

V roce 2040 budou hodnoty imisních příspěvků dopravy u většiny obytné zástavby nižší v případě 
realizace lanovky, než v případě její nerealizace. To platí nejen u zástavby v Troji v blízkosti vstupu do 
zoologické zahrady, ale i u zástavby přilehlé části Bohnic (ul.Lublinská). Navýšení bylo výpočtem 
zjištěno pouze při Papírenské ulici, avšak rozdíly v hodnotách imisních příspěvků na úrovni nejvýše 
nanogramů jsou zanedbatelné.  

V následující tabulce je přehledně provedeno zhodnocení imisních příspěvků spolu s hodnotami 
imisního pozadí a srovnání výsledných hodnot s imisními limity. V řádku „celkem po realizaci: pozadí + 
nejvyšší příspěvek“ jsou hodnoty nejvyššího (kumulativního) imisního příspěvku přičteny k nejvyšší 
(tučně zvýrazněné) hodnotě imisního pozadí. 

 
Tabulka č. 8: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím (µg/m3)  

- NO2  (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) Benzen 
(µg/m3) 

BaP (ng/m3) 

Imisní pozadí 18,6 až 21,8 23,9 až 24,6 17,5 až 18,1 1,2 až 1,3 1,0 až 1,3 

Navýšení imisních příspěvků 0,070 0,095 <0,095 0,0063 0,0064 
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- NO2  (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/m3) Benzen 
(µg/m3) 

BaP (ng/m3) 

z dopravy – rok 2023 bez lanovky 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2023 s lanovkou 

0,066 0,095 <0,095 0,0064 0,0066 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2040 bez lanovky 

0,068 0,061 <0,061 0,0060 0,0085 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2040 s lanovkou 

0,066 0,060 <0,060 0,0060 0,0085 

Celkem po realizaci: 

pozadí + nejvyšší příspěvek  
21,87 24,695 <18,195 1,3064 1,3085 

Imisní limit (µg/m3) 40 40 20 5 1 

Podíl imisního limitu (%) 54,7 61,7 91,0 26,1 130,9 

 

Z tabulky vyplývá, že provoz posuzovaného záměru by neměl ani v kumulaci se změněnou 
intenzitou dopravy na okolních komunikacích způsobit překročení ročních imisních limitů pro oxid 
dusičitý, suspendované částice PM10 i PM2,5 a benzen. U benzo-a-pyrenu je už dnes překračován 
imisní limit pro roční průměrnou koncentraci této škodliviny. Imisní příspěvek B-a-P u výhledově 
změněných intenzit dopravy se pohybuje ve všech čtyřech modelových situacích na řádové úrovni 
jednotek pikogramů, což jsou hodnoty pod úrovní jednoho procenta limitu. Tyto hodnoty imisních 
příspěvků lze označit za nevýznamné a nedetekovatelné. Měření benzo(a)pyrenu na imisních 
stanicích vykazují výrazný sezónní charakter s nejvyššími koncentracemi v topné sezóně, zejména 
v měsících prosinci a lednu a naopak s minimálními až nulovými koncentracemi v letních měsících. 
V této souvislosti se lze přiklonit k názorům, že zdrojem emisí BaP jsou zejména lokální topeniště a 
reálný příspěvek automobilové dopravy obecně k průměrným ročním koncentracím benzo(a)pyrenu je 
spíše okrajový. 

 Hodnocení imisních příspěvků PM2,5 je zpracováno konzervativně na straně rezervy - využito je 
imisních příspěvků PM10 vzhledem k tomu, že imise PM2,5 tvoří pouze určitý podíl imisí PM10. 
Vzhledem k hodnotám kumulativního imisního příspěvku částic frakce PM10 (včetně zahrnuté 
sekundární prašnosti) na řádové úrovni nejvýše setin mikrogramu lze konstatovat, že provoz řešeného 
záměru nezpůsobí při přibližném zachování imisního pozadí překročení platného imisního limitu pro 
PM2,5, který je od roku 2020 snížen na 20 µg/m3. 

 

V následující tabulce jsou obdobně zhodnoceny imisní příspěvky ke krátkodobým koncentracím 
NO2 a PM10 ve vztahu k příslušným imisním limitům. 

 
Tabulka č. 9: Shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků k maximálním krátkodobým koncentracím (µg/m3)  

 NO2 

maximální hodinové imise 

PM10 

maximální denní imise 

imisní pozadí pod 140 (ATEM+ odhad) 42,7 až 44,0 (36 MV) 

Navýšení imisních příspěvků z dopravy – rok 
2023 bez lanovky 

0,76 1,02 

Navýšení imisních příspěvků z dopravy – rok 
2023 s lanovkou 

0,81 1,07 

Navýšení imisních příspěvků z dopravy – rok 
2040 bez lanovky 

0,56 0,49 

Navýšení imisních příspěvků z dopravy – rok 
2040 s lanovkou 

0,56 0,49 
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 NO2 

maximální hodinové imise 

PM10 

maximální denní imise 

celkem ve výhledu: pozadí + nejvyšší příspěvek  <140 až 140,81 * 42,7 až 45,07* (36 MV) 

imisní limit (µg/m3) 200 50 

podíl imisního limitu (%) 70,0 až 70,4 85,4 až 90,1 

* Poznámka: Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno 
v tabulce, představuje nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. 
V tomto rozmezí lze dle výsledků rozptylové studie tedy výsledné maximální hodnoty očekávat. 

 

Imisní limit pro denní maximum částic PM10 i imisní limit pro hodinové maximum NO2 je v řešené 
lokalitě plněn. Dle výsledků rozptylové studie imisní příspěvek z dopravy nezpůsobí překročení 
imisního limitu pro denní maximum PM10 ani imisního limitu pro hodinové maximum NO2. Celé 
hodnocení je navíc postaveno na straně rezervy vzhledem k tomu, že imisní příspěvky ke 
krátkodobým maximům nelze jednoduše sčítat s hodnotami imisního pozadí. 

 

2. ODPADNÍ VODY 

Období výstavby 

V období výstavby budou na staveništi vznikat splaškové odpadní vody ze sociálního zařízení 
staveniště. Předpokládáme využití mobilních WC. Dešťové vody zachycené na stavbě jednotlivých 
stanic budou vsakovány v jímkách.  

Období provozu 

Splaškové vody 

Splaškové odpadní vody budou vznikat ze sociálních zařízení pro obsluhu a cestující a dále 
z úklidu stanic a kabin lanovky. Splaškové vody budou vedeny do splaškové kanalizace.  
Předpokládaná bilance množství splaškových vod je Qr =    1000 m3/rok  

Dešťové vody 

Podle výsledků IG a HG rešerše je kvartérní pokryv v místě všech tří stanic tvořen mimo jiné 
terasovými sedimenty charakteru písků a písků se štěrkem, které jsou vhodné pro vsakování. Z toho 
vychází návrh řešení likvidace srážkových vod. 

Dešťové vody ze střech jednotlivých stanic budou vedeny do vsakovacích studní, nebo bude 
řešený vhodnými terénními úpravami (průlehy, kanály). Vsakování dešťových vod je možné 
kombinovat s využitím dešťových vod pro splachování wc. Přepad ze vsakovacích studní bude veden 
do kanalizace nebo v případě mezistanice Troja přímo do Vltavy. 

Technologická voda 

Technologická voda nebude používaná. 

 

3. ODPADY 

Období výstavby 

Shromažďování odpadů vznikajících v průběhu výstavby a jejich předávání oprávněné osobě bude 
zajišťovat dodavatel stavby, který musí s těmito odpady nakládat v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech. Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu výstavby budou 
předloženy ke kolaudaci stavby. 

Organizace zabezpečující výstavbu, bude organizace oprávněná k provádění výstavby podle 
zvláštních předpisů, která z titulu své činnosti bude jakožto původce odpadu zabezpečovat plnění 
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ustanovení zákona. Povinností původce odpadu je zejména převést odpady do vlastnictví pouze 
osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
zřízeného subjektu, shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, umožnit 
kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a 
poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady, platit poplatky za ukládání 
odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v zákoně.  

Třídění odpadů bude v souladu s § 5 a 6 zákona zajišťovat odpovědný pracovník stavební 
organizace. Odpad bude zatříděn podle katalogu odpadů (vyhláška 93/2016 Sb.). 

 
Tabulka č. 10: Předpokládané odpady vznikající při provádění stavebních prací 

Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 

odpadu 

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 O 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné N 

17 01 01 Beton O 
17 02 03 Plasty O 
17 04 02 Hliník O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod č.170410 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 170601 a 170603 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

Období provozu 

Při provozu lanovky budou vznikat odpady související s technologií, tj. maziva a vyměněné 
součástky. Dále pak odpady od cestujících a obsluhy – tj. separovaný a směsný komunální odpad.  

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo odstranění, 
pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě 
oprávněné k jejich převzetí. Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. 

Veškeré odpady budou shromažďovány utříděně v příslušných kontejnerech zabezpečených proti 
úniku, znehodnocení a odcizení a předávány oprávněné osobě. 

Z provozu záměru je možné předpokládat vznik následujících odpadů. 
Tabulka č. 11: Odpady vznikající v provozu záměru 

Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 

odpadu 
13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 
15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné N 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak 
blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

17 04 05 Železo a ocel O 
20 01 01 Papír a lepenka O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

V tabulce nejsou uvedeny ty druhy odpadů, pro které se předpokládá uplatnění režimu zpětného 
odběru výrobků (např. zářivky s obsahem rtuti a pneumatiky). 

Požadavky vyplývající pro etapu provozu z hlediska vznikajících odpadů jsou jasně formulovány 
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legislativou v odpadovém hospodářství a není tudíž nezbytné formulovat doporučení, která z této 
legislativy vyplývají bez ohledu na uplatnění režimu o posuzování vlivů na životní prostředí. 

 

4. OSTATNÍ  

Hluk 
Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována Akustická studie (Mgr. Kateřina 

Karlová, Greif-akustika s.r.o.), která je přiložena k Oznámení jako Studie č 2. Níže jsou citovány údaje 
z této studie. 

V akustické studii bylo stanoveno 58 kontrolních bodů umístěných u chráněných venkovních 
prostorů staveb. Seznam je uveden v akustická studii v tabulce 4 a 5, kontrolní body jsou zakreslené 
v obrázcích 14 až 18 téže studie, fotografie pak na obrázcích 19 až 58 

Akustická studie využila měření hluku z dopravy ve venkovním prostoru ve třech měřících bodech. 
Jedná se o komunikace Podbabská a Papírenská v k.ú. Bubeneč a k.ú. Dejvice – místo měření MM1, 
dále ulice Lodžská a K Pazderkám v k.ú. Troja – místo měření MM2 a ulice Pod Hrachovkou v k.ú. 
Troja – místo měření MM3. 

Protože v současné době není určený výrobce lanovky a tedy ani technologie, která bude použitá, 
bylo provedeno měření hlučnosti provozu stávající lanové dráhy v ZOO Praha.  Pro účely měření byla 
lanová dráha uvedena do provozu mimo pravidelnou dobu provozu, v době měření tedy nebyli na 
lanovce lidé (měřeno bez zvukových projevů osob). 

Zdroje hluku 

V akustické studii byl posouzen hluk z jednotlivých stanic (strojovny), podpěr (přejezdy kabin přes 
podpěry a volnoběh vodícího zařízení na podpěrách), a vlastní provoz dráhy. Dále byla posouzena 
změna v provozu automobilové dopravy, která je spojena s vybudováním lanové dráhy, a vliv stínění, 
resp. odrazu od fasády objektu dolní stanice Podbaba vůči okolní zástavbě při provozu stávající 
železniční a tramvajové dopravy. 

Hluk z dopravy na pozemních komunikacích a dráhách 

Dominantním zdrojem hluku v posuzované lokalitě je v k.ú. Bubeneč a k.ú. Dejvice doprava na 
komunikaci Podbabská (včetně tramvajové dopravy) a Papírenská a doprava na železniční trati Praha 
– Roztoky u Prahy, v lokalitě k.ú. Troja to je doprava na komunikacích K Pazderkám, Lodžská, K 
Bohnicím, Trojská a Pod Hrachovkou. Dopravní intenzity byly převzaty z Dopravní studie (Studie č. 6). 
Intenzity železniční dopravy byly převzaty ze sčítání dopravy v době měření hluku (Studie č. 3). 

Stávající hluk a korekce na starou hlukovou zátěž je vypočten v Akustická studii v tabulce 15 
(strana 39). V současné době (rok 2019) dochází k překročení hygienického limitu v kontrolních 
bodech KB20 (ulice Podbabská), KB22 – KB24 (ulice Pod Hrachovkou), KB30, KB33, KB41 – KB44 
(ulice K Pazderkám a Trojská). Jedná se o stávající hluk, v současné době tedy není v těchto bodech 
plněn hygienický limit. V ostatních kontrolních bodech jsou příslušné hygienické limity splněny 

 

Hluk z vyvolané automobilové dopravy a hluk z objektů stanic lanovky 

Posouzení vlivu lanovky na hluk, tj. nárůst/pokles hluku vlivem vyvolané automobilové dopravy od 
záměru Lanovka Podbaba – Troja – Bohnice je popsán v tabulce 16 (výhled pro rok 2023) a tabulce 
17 (výhled pro rok 2040) ve studii č. 2.  Hodnoty hladin hluku LAeq,16h z automobilové dopravy jsou 
uvedeny pro stav bez záměru (V0) a rok 2023 stav se záměrem (V1), a dále rok 2040 bez záměru 
(V2) a rok 2040 se záměrem (V3).  
 

Výhled pro rok 2023 - výpočet byl proveden pro variantní umístění dolní stanice Podbaba A, B, C 
a horní stanici Bohnice A, B. Ve všech výpočtových stavech V0, V1A, V1B, V1C dochází k překročení 
hygienického limitu v kontrolních bodech KB22 – KB24 (ulice Pod Hrachovkou a V Podhoří), KB30 a 
KB33 (ulice K Pazderkám) a v KB41 – KB44 (ulice K Bohnicím a Trojská). K překročení hygienického 
limitu dále dochází ve výpočtovém stavu V1C v kontrolním bodě KB20 (ulice Papírenská). Ve všech 
těchto bodech s překročeným hygienickým limitem však vlivem výstavby záměru lanovky dochází k 
poklesu hluku nebo k nulové změně hluku, a proto lze překročení hygienického limitu tolerovat a není 
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třeba navrhovat protihluková opatření. V ostatních kontrolních bodech jsou příslušné hygienické limity 
splněny. Vlivem záměru dochází k prokazatelnému poklesu hluku nebo k velmi malému nárůstu hluku, 
a to v rozmezí ΔL = -2,2 až +0,1 dB (varianta V1A), ΔL = -1,9 až +0,1 dB (varianta V1B a V1C). 
Případný nárůst hluku je zanedbatelný, a protože je v rámci plnění hygienických limitů, lze ho tedy 
tolerovat. Vlivem stínění hmotou objektu lanovky dochází k poklesu hluku v lokalitě Podbaba v 
kontrolních bodech KB2, KB3, KB6, KB8, KB12 (ulice Papírenská, Jednořadá, Podbabská) ve variantě 
V1A, v kontrolních bodech KB2, KB3, KB4, KB6, KB7, KB8, KB15, KB16 (ulice Papírenská, 
Jednořadá, Máslová a Nad Paťankou) ve variantě V1B a v kontrolních bodech KB2, KB3, KB4, KB6, 
KB7, KB8, KB14, KB15, KB16 (ulice Papírenská, Jednořadá, Máslová a Nad Paťankou) ve variantě 
V1C. Vlivem poklesu množství vozidel a vlivem stínění hmotou objektů lanovky dochází k poklesu 
hluku v lokalitě Troja téměř ve všech kontrolních bodech ve všech výpočtových stavech V1A, V1B, 
V1C, a to v kontrolních bodech KB21 – KB26 (ulice V Podhoří, Pod Hrachovkou, Pod Sklenářkou), 
KB27 – KB29 (ulice Na Farkách), KB30 – KB39 (ulice K Pazderkám) a KB41 – KB44 (ulice K 
Bohnicím, Trojská). 

 

Výhled pro rok 2040 (naplnění UPn hl.m. Prahy) - výpočet byl proveden pro variantní umístění 
dolní stanice Podbaba A, B, C a horní stanice Bohnice A, B. Ve všech výpočtových stavech V2, V3A, 
V3B, V3C dochází k překročení hygienického limitu v kontrolních bodech KB22 – KB24 (ulice Pod 
Hrachovkou a v Podhoří), KB33 (ulice K Pazderkám) a v KB41 – KB44 (ulice K Bohnicím a Trojská). 
Ve všech těchto bodech však vlivem výstavby záměru lanovky dochází k poklesu hluku, a proto lze 
překročení hygienického limitu tolerovat a není třeba realizovat protihluková opatření.  V ostatních 
kontrolních bodech jsou příslušné hygienické limity splněny a dochází vlivem záměru k 
prokazatelnému poklesu hluku, resp. k velmi malému nárůstu hluku, a to v rozmezí ΔL = -2,4 až +0,2 
dB (varianta V3A a V3C), ΔL = -2,7 až +0,2 dB (varianta V3B). Případný nárůst hluku je však v rámci 
plnění hygienických limitů, a proto ho lze tolerovat. Vlivem stínění hmotou objektu lanovky dochází k 
poklesu hluku v lokalitě Podbaba v kontrolních bodech KB2, KB3, KB6 – KB8, KB12 (ulice 
Papírenská, Jednořadá, Podbabská) ve variantě V1A, v kontrolních bodech KB1 – KB4, KB6 – KB8, 
KB15 (ulice Papírenská, Jednořadá, Máslová) ve variantě V1B a v kontrolních bodech KB4, KB6 – 
KB8, KB14, KB15 (ulice Papírenská, Jednořadá, Máslová) ve variantě V1C. Vlivem poklesu množství 
vozidel a vlivem stínění hmotou objektů lanovky dochází k poklesu hluku v lokalitě Troja téměř ve 
všech kontrolních bodech ve všech výpočtových stavech V1A, V1B, V1C, a to v kontrolních bodech 
KB21 – KB26 (ulice V Podhoří, Pod Hrachovkou, Pod Sklenářkou), KB27 – KB29 (ulice Na Farkách), 
KB30 – KB39 (ulice K Pazderkám) a KB41 – KB44 (ulice K Bohnicím, Trojská) 

 

Změna hluku v lokalitě ze železniční dopravy vlivem odrazu od fasády objektu dolní stanice 
Podbaba, resp. stíněním hmotou objektu stanice je vyhodnocená v tabulce 18 v Akustická studii, ve 
které jsou uvedeny hodnoty hladin hluku LAeq,16h ze železniční dopravy v denní době pro stav bez 
záměru VV0 (referenční nulová varianta) a se záměrem VV1 s variantním umístěním dolní stanice 
Podbaba A, B, C. Hygienické limity pro hluk z provozu železnice jsou splněny téměř ve všech 
kontrolních bodech ve všech výpočtových stavech VV0, VV1A, VV1B, VV1C. V současném stavu 
dochází k překročení pouze v horních podlažích v kontrolním bodě KB3, ale vzhledem k tomu, že 
vlivem umístění objektu ve všech variantních pozicích A, B, C dochází k nulové změně hluku, lze toto 
překročení hygienického limitu tolerovat, a není nutné navrhovat protihluková opatření. 

 

Změna hluku v lokalitě z tramvajové dopravy vlivem odrazu od fasády objektu dolní stanice 
Podbaba, resp. stíněním hmotou objektu stanice je uvedeno v tabulce 19 v Akustická studii. V ní jsou 
uvedeny vypočítané hodnoty hladin hluku LAeq,16h z tramvajové dopravy v denní době pro stav bez 
záměru VT0 (referenční nulová varianta) a se záměrem VT1 s variantním umístěním dolní stanice 
Podbaba A, B, C – výpočtové stavy VT1A, VT1B, VT1C. Hygienický limit pro hluk z tramvajové 
dopravy je splněn ve všech kontrolních bodech. V kontrolních bodech umístěných v ulici Podbabská a 
Máslová dochází ve všech variantách VT1A, VT1B, VT1C k nulové změně hluku. Ke změně hluku 
dochází pouze v ulici Papírenská a Jednořadá, kde ve variantě VT1C dochází v kontrolním bodě KB9 
k poklesu hluku v intervalu ΔL = -1,6 až -1,9 dB, v ostatních kontrolních bodech dochází k nulové 
změně. Varianta VT1B neovlivní hluk z tramvajové dopravy. Ve variantě VT1A dochází v kontrolních 
bodech KB1 (4.NP), KB2 – KB4, KB6 – KB9 k prokazatelnému poklesu hluku v intervalu ΔL = -1,2 až -
8,0 dB, a v kontrolních bodech KB1 a KB5 k mírnému nárůstu hluku v intervalu ΔL = +0,2 až +0,6 
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Hluk z provozu lanové dráhy 

Stacionárním zdrojem hluku lanové dráhy jsou stanice včetně strojovny a podpěry s vodicím 
mechanismem. Zdrojem hluku stanice je hluk šířený přes obvodový plášť, otevřený portál, lano a 
podpěry s vodicím mechanizmem. Dále jsou zdrojem podpěry s vodicím mechanismem a lano s 
kabinami. Při plnění hygienických limitů pro hluk emitovaný z provozu lanovky (ze stanic, vodícího 
mechanismu a lana s kabinami) budou ve všech kontrolních bodech splněn hygienický limit pro hluk z 
provozu stacionárních zdrojů LAeq,8h = 50 dB v denní době i hygienický limit pro hluk z provozu dráhy 
(uvažováno jako celek) LAeq,16h = 55 dB v denní době mimo ochranné pásmo dráhy, resp. LAeq,16h 
= 60 dB v denní době v ochranném pásmu dráhy.  

Požadavek investora bude, aby technologie lanovky byla co nejtišší s ohledem na minimalizaci  
rušení zvířat v ZOO. Tato problematika bude řešena v rámci výběrového řízení s dodavatelem 
technologie lanovky. Hluk z lan a stanic musí být co nejnižší jakého bude dodavatel technologie 
schopen docílit. 

 

Hluk z výstavby 

Hluk z výstavby je řešen v Akustická studii v kapitole 8. V současné době není znám dodavatel 
stavby, takže akustická studie stanovuje maximální intenzity nákladní dopravy 5 NA za hodinu 
v jednom směru, aby nedocházelo k překročení hygienického limitu pro staveništní dopravu. 
Maximální hlučnost stavebních strojů a doba jejich provozu je uvedena v tabulkách v kapitole 8 
Akustická studie.  

Vibrace 
Pohon lanovky a vodící mechanismy na podpěrách jsou zdrojem vibrací. Tyto vibrace jsou v rámci 

technologického řešení minimalizovány, s ohledem na bezpečnost provozu. Vliv vibrací je pouze 
lokální a neuplatňuje se v okolí a nebude tedy ovlivňovat zvířata v Zoo. 

Záření radioaktivní, elektromagnetické 
V rámci realizace záměru nebudou provozovány, ani nevzniknou umělé zdroje radioaktivního 

záření ani zdroje záření elektromagnetického. Budou používána pouze běžná telekomunikační 
zařízení typu telefonů, mobilních telefonů a další běžně používané elektrospotřebiče. 

 

5. RIZIKA HAVÁRIÍ 
 

Pro posouzení rizik plynoucích z provozu lanové dráhy nad ÚČOV byla v roce 2018 zpracovaná 
studie „Posouzení rizik výstavby a provozu lanové dráhy nad ústřední čistírnou odpadních vod“ firmou 
F.S.C: Bezpečnostní poradenství a.s. Závěr této studie vyžaduje aby byly vyřešeny následující 
problémy: 

1. Ochrana života a zdraví cestujících pasažérů v kabině lanovky před účinky tlakové 
vlny způsobené výbuchem bioplynu v ÚČOV 

2. Ochrana technologie UČOV před pádem předmětu z výšky, a to jak z konstrukce 
lanové dráhy, tak z létajícího stroje nebo zařízení, které do konstrukce lanové dráhy 
může narazit. 

3. Výstavba stožárů mimo objekt ÚČOV, tak aby nemohly stožáry dopadnout do UČOV, 
bez narušení protipovodňových opatření na Císařském ostrově. 

 

Ad. 1 posouzení rizik identifikovalo jako největší hrozbu pro provoz lanové dráhy výbuch bioplynu 
a únik a vzplanutí metanolu. V pesimistickém scénáři dojde ve vzdálenosti 533 m k vážným 
zraněním/úmrtí osob. V tomto perimetru se dnes nachází tramvajová trať se stanicí Podbaba, 
železniční zastávka Podbaba a množství obytných budov, objekty ZOO, ČVUT, AV ČR a 
vysokoškolských kolejí. Je tedy racionální aby prevence výbuchu byla řešena především v UČOV. 
Připravovaná stáčírna BioCNG bude součástí plynového hospodářství ÚČOV a technické 
zabezpečení a prevence výbuchu tohoto zařízení bude řešena v rámci této technologie.  
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Kabiny lanovky budou vybavené podlahou dimenzovanou na ochranu cestujících proti tlakové 
vlně. Požadavek bude řešen technicky. 

Ad. 2 riziko pádu předmětu z lanové dráhy je minimální, protože kabiny budou uzavřené a 
klimatizované, bez možnosti aby jakékoliv předměty opustily kabinu. Pád části technologie je 
minimalizován požadavky současné legislativy. Bod 2 bude rovněž technicky řešitelný. Hrozba nárazu 
létajícího stroje do konstrukce lanové dráhy je řešena tím, že UČOV se nachází v oblasti s omezeným 
leteckým provozem LKR9. Případně může být v okolí UČOV vyhlášen bezletový prostor. Tento 
požadavek je řešitelný organizačním opatřením. 

Ad. 3 podpěry lanové dráhy budou umístěny mimo areál UČOV tak, aby nenarušily funkci 
protipovodňových opatření. Tento požadavek je splněn. Pád podpěry do ÚČOV má minimální až 
nulovou pravděpodobnost. 

Problematika možnosti vzniku havárií samotné lanovky bude řešena Provozním řádem a 
Havarijním plánem. V souvislosti s provozem záměru může dojít k následujícím předvídatelným 
havarijním situacím: 

○ Provozní nehody (havárie) a poruchy technického zařízení 

○ Požár 

 

Koncepce požárního zabezpečení je popsána v kapitole B.1.6. 
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

Zájmové území se nachází v severozápadní části hlavního města Prahy. Stanice Podbaba a 
mezistanice Troja leží v těsné blízkosti toku Vltavy. Odtud terén směrem do Bohnic prudce stoupá. 
Odpovídají tomu i nadmořské výšky jednotlivých stanic: Podbaba a Troja cca 190 m n.m. a Bohnice 
280 m n.m. 

6. KLIMA A OVZDUŠÍ 
Dle klimatické rajonizace E. Quitta (1971) patří území do klimatické oblasti T2, pro kterou je 

typické dlouhé teplé a suché léto, velmi krátké přechodné období a teplé až mírně teplé jaro a podzim, 
krátká, mírně teplá a suchá až velmi suchá zima. 

Stávající imisní situace 
Podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se stávající imisní situace hodnotí podle mapy 

úrovně znečištění konstruované v síti 1 x 1 km, publikované ČHMÚ. Tato mapa obsahuje v každém 
čtverci hodnotu klouzavého průměru koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující 
látky, které mají stanoven roční imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší 
denní imise PM10 a 4. nejvyšší maximální denní imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa 
průměrů z období 2014 – 2018. Území dotčené změnami v dopravě se rozkládá na čtvercích 456555, 
457555, 458555, 456554, 457554, 458554, 456563, 457553, 458553.  

V rámci mapy úrovně znečištění není řešena krátkodobá imisní koncentrace oxidu dusičitého, 
které lze vyhodnotit podle výsledků modelového zpracování imisních koncentrací na území hlavního 
města Prahy (model ATEM). Výsledné maximální hodinové koncentrace oxidu dusičitého se pohybují 
v těchto bodech v poslední zpracované aktualizaci na úrovních v rozmezí 84 až 170 µg/m3. Jedná se 
tedy o hodnoty hluboko pod hodnotou platného imisního limitu stanoveného pro maximální hodinovou 
koncentraci NO2 ve výši 200 µg/m3. Pro splnění limitu je navíc postačující, když jeho hodnotu splňuje 
19. nejvyšší hodinová koncentrace v roce, která se v uvedených bodech pohybuje v rozmezí 67 až 
104 µg/m3. V posledních letech byl imisní limit pro hodinové maximum plněn na všech imisních 
stanicích v ČR včetně pražských. Na základě imisních měření na imisních stanicích umístěných na 
území hlavního města Prahy lze v řešené lokalitě odhadnout hodinová maxima do 140 µg/m3. 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty koncentrací posuzovaných škodlivin v imisním pozadí 
a jejich srovnání s imisním limitem.  

 
Tabulka č. 12: Hodnoty imisního pozadí a jeho srovnání s platnými imisními limity 

Škodlivina Doba průměrování Imisní pozadí 2014 – 2018 Imisní 
limit 

Podíl imisního 
limitu 

NO2 (µg/m3) 
Max. hodinová imise  pod 140 (ATEM+ odhad) 200 pod 70 

Průměrná roční imise  18,6 až 21,8 40 46,5 až 54,5 

PM10 (µg/m3) 
36. nejvyšší denní.im. 42,7 až 44,0 50 85,4 až 88,0 

Průměrná roční imise 23,9 až 24,6 40 59,8 až 61,5 

PM2,5 (µg/m3) Průměrná roční imise 17,5 až 18,1 20 87,5 až 90,5 

Benzen (µg/m3) Průměrná roční imise 1,2 až 1,3 5 24,0 až 26,0 

BaP (ng/m3) Průměrná roční imise 1,0 až 1,3 1 100,0 až 130,0 

 

Z tabulky vyplývá, že v řešené lokalitě jsou imisní limity pro roční průměr NO2, PM10, PM2,5 a 
benzenu bezpečně plněny. Také maximální hodinové imisní koncentrace oxidu dusičitého a maximální 
denní koncentrace PM10 lze očekávat pod hodnotou příslušných imisních limitů.  
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Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou stejně jako na území téměř celé Prahy i jiných 
velkých měst v ČR průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, které jsou v imisním pozadí ve dvou 
čtvercích na úrovni limitu , v sedmi čtvercích nad úrovní limitu – viz následující obrázek.  
 

Obrázek č. 5: Průměrné roční koncentrace BaP 

 

 

7. GEOFAKTORY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Geomorfologie a geologie 

Z geomorfologického hlediska (Culek et al. 2005) je území zastoupeno bioregionem hercynského 
systému (2), provincie Česká vysočina (1), subprovincie Poberounská soustava (V), Brdská oblast 
(VA), celek Pražská plošina(VA-2), podcelek Kladenská tabule (VA-2B) a Říčanská plošina (VA-2A), 
okrsky Pražská kotlina (VA-2A-d) a Zdibská tabule (VA-2B-d).   

Geologické a hydrogeologické poměry 

Geologicky je celé širší území budováno souborem zpevněných sedimentárních hornin regionální 
geologické jednotky Barrandien. Hydrogeologicky se jedná o rajon Proterozoikum a paleozoikum v 
povodí přítoků Vltavy (ID 6250), dílčí povodí Dolní Vltava. Pokryvné útvary jsou zastoupeny převážně 
fluviálními uloženinami Vltavy. Hydrogeologické poměry mají přímou spojitost s volnou hladinou ve 
Vltavě, to platí v případě stanic Podbaba a Troja. U stanice Bohnice je podzemní voda akumulována 
v propustných terasových sedimentech. Podrobnější údaje o geologických a hydrogeologických 
poměrech jsou uvedeny ve studii č. 8. 

8. VODA 
Zájmové území náleží do povodí řeky Vltavy, Vltava od Rokytky po ústí (č.h.p. 1-12-02-0010-0-

00).  

Záměr překračuje vodní tok „Vltava dolní“ číslo 147 vymezený nařízením vlády č. 71/2003 Sb. 

Část záměru, stanice Podbaba ve variantě C, mezistanice Troja, podpěry 1 a 2 (na Císařském 
ostrově), jsou umístěny v záplavovém území. 

Záměr leží v citlivé oblasti dle  § 32 vodního zákona (platí pro celou ČR) 

 

Záměr nezasahuje ani jeho nejbližším okolí nejsou: 
• chráněné oblasti vázané na vodní prostředí 
• území vyhrazená pro odběry pro lidskou spotřebu 
• ochranná pásma vodních zdrojů 
• přírodní zdroje a minerální vody 
• vodohospodářsky významné oblasti vyžadující zvláštní ochranu vod na regionální (CHOPAV) 

či lokální úrovni (PHO) 
• zranitelné oblasti dle § 33 vodního zákona 
 

Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (dále jen „Rámcová směrnice vodní 
politiky“) nesmí záměr ohrozit plnění environmentálních cílů Rámcové směrnice vodní politiky či 
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zhoršení stavu útvarů povrchových či podzemních vod. Rámcová směrnice vodní politiky nahlíží na 
vodní hospodářství z celkového hlediska a jeho hlavním cílem je zabránit jakémukoli zhoršení stavu 
vodních útvarů a chránit a zlepšit stav vodních ekosystémů a přilehlých mokřadů. Zaměřuje se na 
podporu udržitelného užívání vod a bude přispívat ke zmírnění následků záplav a suchých období. 
Hlavním cílem Rámcové směrnice bylo dosažení dobrého stavu vod do roku 2015, s možností 
prodloužení této lhůty do roku 2027, (s výjimkou případů, kdy jsou přírodní podmínky takové, že 
stanovených cílů nemůže být v těchto obdobích dosaženo).  

Plánování v oblasti vod vychází z Rámcové směrnice vodní politiky. Plánování v oblasti vod je 
soustavná koncepční činnost, jejímž účelem je vymezit a vzájemně harmonizovat veřejné zájmy 
ochrany vod jako složky životního prostředí, snížení nepříznivých účinků povodní a sucha a 
udržitelného užívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou. V rámci plánování v 
oblasti vod se pořizují plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.  

 
Vyhodnocení souladu záměru s cíly Rámcové směrnice je v kapitole D.III.4. 
 

9. SITUOVÁNÍ STAVBY VE VZTAHU K ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI 
Záměr není v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Podnět na změnu územního plánu podal 

Odbor investiční MHMP v září 2019 pod č. j. P392/2019 na Odbor územního rozvoje MHMP. 

 

10. OCHRANNÁ PÁSMA, CHLÚ A PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ 
 
Ochranná pásma 
Stavba se nenachází v chráněném přírodním území, v ochranném pásmu nerostných ani vodních 

zdrojů, ani na poddolovaném území. Stanice Podbaba ve variantě C, mezistanice Troja, podpěry 1 a 2 
(na Císařském ostrově) jsou umístěny v záplavovém území. Stanice Podbaba je v OP drah 
celostátních a regionálních.  

CHLÚ 
Na území stavby se nenachází ložiska nerostných surovin a stavba neleží v chráněném 

ložiskovém území. 

 

Poddolovaná území  
Na území stavby se nenachází poddolované území. 

 

11. EKOSYSTÉMY 
 
Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem 

spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí 
v určitém prostoru a čase. V naší přírodě se nacházejí dva typy ekosystému: 

a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy člověka. 
Druhově bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace a vývoje, při částečném porušení 
mají možnost obnovy 

b) umělý – dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně zařadit pole, 
louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária... Druhově méně početné, proto nestabilní, 
snadno narušitelné, nejsou schopny autoregulace. 

 

V Biologickém průzkumu (studie č. 4 v příloze) byly ekosystém zájmového území zařazeny do 
umělých ekosystémů a přírodě blízkých ekosystémů.  

Řešené území bylo rozděleno na 6 dílčích úseků (A až F) a 13 dílčích ploch (1 až 13), viz obrázek 
č. 7. V jednotlivých dílčích úsecích byly sledováni obratlovci, předmětem zájmu v dílčích plochách byli 
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rostliny a bezobratlí živočichové. Jednotlivé dílčí úseky s dílčími plochami lze stručně charakterizovat 
následujícím způsobem: 

Stanice v Bohnicích - nepřírodní biotopy vegetace udržovaných i zanedbaných ploch zeleně 
veřejných prostranství, ale částečně i soukromých zahrad.  

Podpěry mezi stanicemi Bohnice a Troja - louky, sady, lesopark, lesní porosty v hranicích městské 
aglomerace, areál zoologické zahrady - pastvina. Přibližně 60% plochy zaujímají přírodní či přírodě 
blízké biotopy lesní (suché acidofilní doubravy - biotop L7.1) a nelesní (vysoké mezofilní křoviny – 
biotop K3, mezofilní ovsíkové louky – biotop T1.1, úzkolisté suché trávníky – biotop T3.3, kostřavové 
trávníky písčin – biotop T5.3 a acidofilní trávníky mělkých půd – biotop T5.5). 

Mezistanice Troja  – areál zázemí zoologické zahrady a část pozemků terénní stanice ČZÚ, 
částečně i břeh Vltavy. Přírodní, či přírodě blízké biotopy chybí, ev. jsou přítomny v extrémně 
degradované podobě. 

Podpěry na Císařském ostrově  – část toku a břehů Vltavy s doprovodnou zelení, přírodní biotopy 
ve smyslu Katalogu biotopů ČR (CHYTRÝ et al. 2001) chybí, ev. jsou extrémně degradované (např. 
bylinné lemy nížinných řek – biotop M7, vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů – biotop K2.1) a 
zástavba a technologie ČOV, doprovodná vegetace vodního toku, přírodní biotopy chybí, ev. jsou 
extrémně degradované (bylinné lemy nížinných řek – biotop M7). 

Stanice Podbaba  – zástavba části Podbaby a plavební kanál Troja – Podbaba. Přírodní a přírodě 
blízké biotopy chybí. 

 

12. BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 
Biodiverzita - charakteristika 
Biologická rozmanitost (biodiverzita) je chápána jako variabilita všech žijících organismů včetně 

suchozemských, mořských a jiných vodních ekosystémů a ekologických komplexů, jejichž jsou 
součástí, a zahrnuje různorodost v rámci druhů, mezi druhy i mezi ekosystémy. Nejedná se tedy jen o 
pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. Diverzita 
může být měřena ve smyslu genetické diverzity, druhové bohatosti, výskytu skupin druhů, biologických 
společenstev a procesů a to jak z hlediska kvantity (abundance, biomasa, pokryvnost atd.), tak jejich 
struktury. Může být měřena na všech prostorových úrovních od mikrohabitatů až po celou biosféru. 

 

Biologická diverzita je nejčastěji popisována ve třech úrovních:   
 druhová - zahrnuje všechny organismy žijící na Zemi od bakterií a jednobuněčných organismů 

až po říše mnohobuněčných rostlin, živočichů a hub. Jejich celkový počet na Zemi není dosud 
znám a odhady se pohybují mezi 10 a 100 miliony druhy. Pouze 1,4 milionu druhů je 
pojmenováno, vědecky popsáno a zařazeno. Stejně jako o celkovém počtu máme jen mlhavé 
představy o jeho změnách - tedy přibývání resp. ubývání (mizení, vymírání) druhů. Podle 
některých autorů jen za období 1965 - 1990 vymizelo okolo 50 000 druhů. Vymírání druhů je 
jeden ze způsobů měření vlivu člověka na biosféru. Zdaleka nejvíce druhů připadá na hmyz a 
další bezobratlé (nejpočetnějším řádem jsou brouci). Dále jsou druhově velmi početné 
cévnaté rostliny, houby ad. Savci patří k relativně málo početným taxonům. 

 genetická – zaměřuje se na genetickou variabilitu v rámci druhu, a to jak mezi geograficky 
oddělenými populacemi, tak mezi jedinci jedné populace. Genetická diverzita je popisována 
jako rozmanitost organismů v rámci druhu, kdy jedinci určitého druhu nejsou totožní, ale 
odlišují se svými vlastnostmi a vnějším vzhledem. Tato vnitrodruhová variabilita je podmíněna 
geneticky. Přestože je většina genů přenesených z rodičů na potomky stejná, přeci jen se 
najdou odchylky, které způsobují rozdíly v barvě, velikosti těla, odolnosti vůči chorobám, atd. 
Různé formy genu se nazývají alely a rozdíly v nich narůstají v důsledku změn objevujících se 
v deoxyribonukleové kyselině (DNA), která vytváří chromosomy. Jednotlivé alely genu mohou 
rozdílně ovlivňovat vývoj a fyziologii organismu. Díky této genetické diverzitě se zlepšuje 
genofond druhu a případně se vyvíjejí nové druhy rostlin a živočichů, které jsou schopny se 
přizpůsobit měnícím se podmínkám. Soubor všech genů a alel v populaci tvoří genofond, 
zatímco určitá kombinace alel u jedince je jeho genotyp. 
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 ekosystémová – kdy je biologická rozmanitost chápána jako různorodost společenstev a 
nejčastěji na úrovni druhů, v ekosystémech, ve kterých tato společenstva existují a 
rozmanitost interakcí mezi těmito úrovněmi. V poslední době je dáván velký důraz na studium 
interakcí mezi společenstvy a ekosystémy, protože ekologie společenstev a ekosystémová 
ekologie se v minulých desetiletích rozvíjely často odděleně.  

 

Přírodní společenstvo je definováno jako soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a 
mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy. Je to živá část 
ekosystému (zahrnuje funkční vztahy s jeho neživým prostředím, především koloběh prvků a toky 
energie), která je schopna samoregulace, přičemž biotop je místem, kde se společenstvo nachází. 
Společenstvo má určitý ráz, daný dominantními populacemi (např. populace dubu v lužním lese, trávy 
na louce apod.). 

 

Studium jednotlivých úrovní biodiverzity je pro lidskou společnost životně důležité. Každý živočich 
a rostlina nebo mikroorganismus má svou důležitou funkci a tvoří nenahraditelný článek ve složitých 
vztazích v přírodě. Jejich vzájemné působení ovlivňuje a podporuje správné fungování globálního 
ekosystému, protože prospěšně působí při ochraně proti povodním, erozi a při filtrování vzduchu a 
vody. 

Biodiverzitu ovlivňuje řada faktorů, např.: 
 velikost zkoumané plochy 
 zeměpisná šířka – s rostoucí zeměpisnou šířkou počet druhů klesá, druhově nejbohatší jsou 

tedy ekosystémy v tropech, zatímco polární ekosystémy jsou z hlediska druhové rozmanitosti 
mnohem chudší 

 nadmořská výška – s rostoucí nadmořskou výškou počet druhů obvykle klesá, ve vrcholových 
oblastech navíc dochází k tzv. ostrovnímu efektu, ve vodním prostředí je biodiverzita závislá 
na hloubce vody, kdy s rostoucí hloubkou počet druhů klesá, u dna však bývá druhová 
rozmanitost vyšší 

 závislost na produktivitě prostředí – obecně se druhová rozmanitost s rostoucí produktivitou 
zvyšuje, ale při překročení určité mezní hodnoty (např. na přehnojených půdách) biodiverzita 
klesá v důsledku přemnožení několika druhů na úkor ostatních 

 lokální podmínky prostředí ovlivněné širším kontextem okolní krajiny (klima, geologické a 
hydrologické poměry, reliéf, atd.) 

 rozmanitost prostředí – u vysoce mozaikovité krajiny bývá druhová bohatost pestřejší než na 
srovnatelné ploše s nižší mírou mozaikovitosti, kdy je biotopů méně, ale jejich plochy jsou 
souvislejší 

 disturbance – jde o nenadálá, více či méně opakovaná narušení daného stanoviště 
způsobená přírodními vlivy – vichřice, požár, povodeň, sesuv půdy, či v důsledku činnosti 
jiných organismů – konání člověka (těžba nerostných surovin, kácení lesů aj.), působení 
predátora či parazitů v lokalitě ad. 

 historické procesy (střídání dob ledových a meziledových)  
 vývojové stáří ekosystému – dlouhodobý a nerušený vývoj zpočátku přispívá ke specializaci 

druhů a jejich počet stoupá, po určité době však může dojít k poklesu a nástupu několika 
převládajících druhů 

 

Přestože přirozené kolísání počtu druhů na Zemi probíhá i v současnosti, hlavní změny 
biodiverzity jsou dnes způsobeny lidskou činností. Podle nejrůznějších odhadů vyhyne vlivem člověka 
20-50 tisíc druhů organismů ročně. Většinou se jedná o hmyz, nižší rostliny apod. Důležitou roli hraje 
také vzájemná provázanost jednotlivých druhů, kdy např. vyhynutí jednoho druhu rostliny znamená 
většinou zánik nejméně pěti závislých druhů hmyzu a vymření mnoha druhů specializovaných parazitů 
(tzv. dominový efekt). 

Za nejvýznamnější mechanismy ztráty biodiverzity je považován především zánik a fragmentace 
přirozených stanovišť, invaze druhů z jiných geografických oblastí a nadměrné využívání druhů 
(kácení, lov). Svou roli hraje také znečišťování prostředí, globální klimatické změny, průmyslové 
zemědělství a lesnictví, či nárůst šíření nemocí. V mnoha případech se spíše jedná o kombinaci těchto 
mechanismů. Nejohroženější druhy jsou ty, které čelí více problémům současně. 
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Biodiverzita v zájmovém území 
Podle biogeografického členění ČR (Culek et al. 2005) je území zastoupeno bioregionem 

hercynské systému, provincie Česká vysočina, subprovincie Poberounská soustava, Brdská oblast, 
celek Pražská plošina, podcelek Kladenská tabule, okrsky VA-2A-d Pražská kotlina a VA-2B-d 
Zdibská tabule.   

Na základě mapy potenciální přirozené vegetace je území vymezeno jako Jilmová doubrava 
(Querco-Ulmetum), Lipová doubrava (Tilio-Betuletum) a Břeková doubrava (Sorbo torminalis-
Quercetum). Fytogeografické zařazení je do oblasti termofytikum (T), obvod České termofytikum (čes. 
T), okrsek Dolní Povltaví (9). Přírodní lesní oblast je 17 Polabí. 

Pro záměr byl zpracován Biologický průzkum (studie č. 4), který probíhal v jarním a letním období 
roku 2019 a zaměřil se na flóru v místech stanovišť podpěr a stanic lanové dráhy, faunu obratlovců se 
zvláštním důrazem na avifaunu v celé trati lanové dráhy, sledováni byli i netopýři. Bezobratlí 
živočichové byli zjišťováni pouze na stanovištích podpěr a stanic, a to výběrově (druhy zvláště 
chráněné). 

Průzkumem bylo zjištěno celkem 296 druhů cévnatých rostlin, z tohoto počtu je jeden druh zvláště 
chráněný: svída dřín. Z hlediska kategorizace biotopů ČR jsou v řešeném území jednotlivých dílčích 
ploch zastoupeny jak biotopy označované jako nepřírodní, tak i biotopy přírodní, vcelku 
reprezentativní a zachovalé. Částečně jde o plochy nepřírodních biotopů ev. silně degradovaných 
derivátů přirozené vegetace. Druhová rozmanitost flóry těchto dílčích ploch je nízká, poněkud vyšší je 
u zanedbaných a ruderalizovaných stanovišť, nepřírodní charakter a celkově nižší druhová 
rozmanitost bez vzácnějších taxonů determinují malou botanickou hodnotu těchto míst. Část řešeného 
území tvoří třešňový sad „Palírka“, zde se jedná o reprezentativní a velmi dobře zachovalé 
společenstvo kostřavových trávníků písčin v kombinaci s dřevinami sadu. Mezi vzácnější druhy zde 
patří především zvláště chráněná svída dřín, dále pak tařice horská, silenka učnice, mateřídouška 
úzkolistá a trávnička obecná, paličkovec šedavý, pýr prostřední, kostřava valiská, mochna přímá, 
sesel fenyklový, rozrazil Dilleniův. Jedná se o společenstvo floristicky poměrně pestré, botanicky 
v řešeném území nejhodnotnější. V dílčí ploše porůstá degradovanou sušší variantou mezofilního 
ovsíkového trávníku. 

Bylo provedeno podrobné vyhodnocení míry narušení resp. původnosti stanovišť na základě 
faktoru synantropie vegetace. Z analýzy je zřejmé, že nejnižší míru narušení vykazují zachovalé 
přírodní biotopy a dále biotopy přírodě blízké. V řešeném území se jedná zejména o biotop 
kostřavových trávníků v dílčí ploše v sadu Palírka a biotop degradované mezofilní louky v ploše 
ovsíkového trávníku. Mezi významné invazně se šířící neofyty v celém řešeném území patří zejména: 
ovsík vyvýšený, kustovnice cizí, turan roční severní, zlatobýl kanadský, trnovník akát, křídlatka 
japonská.  

Zjištěna byla poměrně pestrá, různorodá fauna obratlovců, jež zahrnuje jak druhy městského 
prostředí, ale i druhy lesní, rozptýlené dřevinné zeleně, s vazbou na vodní ekosystémy, druhy 
migrující. Nálezová tabulka samozřejmě neobsahuje živočišné druhy exotické v hranicích ZOO Praha. 
Druhové spektrum zahrnuje nejen běžné, obecné druhy, ale byla zjištěna i celá řada vzácných taxonů, 
včetně několika raritních druhů. Druhová rozmanitost je patrná zejména v ptačí říši. Celkem bylo 
pozorováno 103 druhů obratlovců, z toho 1 druh obojživelníka, 4 druhy plazů, 79 druhů ptáků a 19 
druhů savců. Zaznamenán byl výskyt 24 zvláště chráněných druhů, přičemž část z nich má užší vazbu 
k řešenému území jednotlivých dílčích úseků a mohou být realizací záměru negativně ovlivněna. 

Fauna obojživelníků je vázaná jen na vodní živel Vltavy, jež sám o sobě (proudící řeka a kanál) 
nenabízí optimální stanoviště k bohatšímu rozvoji batrachofauny. Jiné vodní plochy, mokřady 
využitelné k rozmnožování obojživelníků v řešeném území absentují. Byl zjištěn pouze jeden druh 
obojživelníka: zvláště chráněný skokan skřehotavý. 

Z plazů, vyjma běžných, byť zvláště chráněných zástupců (ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka 
obojková) byl prokázán i výskyt kriticky ohrožené užovky podplamaté. 

Průzkumem řešeného území a okolí byl zjištěn výskyt 79 druhů ptáků, z toho 45 druhů 
prokazatelně v řešeném území hnízdí či má striktnější trofickou vazbu. Zjištěná avifauna zahrnuje jak 
druhy urbánní a obhospodařované krajiny, tak druhy s vazbou na vodní prostředí i střední a vysokou 
dřevinnou zeleň a lesy, významnou součást druhového seznamu avifauny tvoří druhy migrující, což 
dokládá význam Vltavy jako zastávky migrujícího vodního ptactva, podobně jako je tomu i u jiných 
větších vodních ploch. Byla řešena problematika obecného vlivu lanové dráhy a jejího provozu na 
ptactvo, a zejména pak na ptactvo migrující. Lze konstatovat, že případná kolize ptáka s lany lanovky 
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by byla jen ojedinělou záležitostí. Též lze za málo pravděpodobné označit působení nové lanové 
dráhy jako přímé a nepřímé migrační bariéry. Bylo pozorováno 19 zvláště chráněných ptáků, jsou to: 
břehule říční, čírka obecná, jeřáb lesní, kavka obecná, krahujec obecný, krutihlav obecný, kvakoš 
noční, ledňáček říční, lejsek šedý, pisík obecný, potápka malá, potápka roháč, rorýs obecný, slavík 
obecný, sokol stěhovavý, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, vlaštovka obecná, volavka stříbřitá. 
Realizace záměru však na většinu těchto druhů nebude mít relevantní vliv. 

Limitujícím faktorem výskytu větších savců je oplocení pozemků, soukromých zahrad, zoologické 
zahrady, zástavba a frekventované komunikace v řešeném území, řeka. Z větších volně žijících savců 
nebyl pozorován žádný zástupce. Jedná se o území pro větší savce obtížně průchodné, využitelné, 
plánovaná lanová dráha tuto situaci nijak neovlivní. Celkem bylo zjištěno 19 druhů savců. Z tohoto 
počtu je 5 druhů zvláště chráněných, jsou to 4 druhy netopýrů a veverka obecná. V souvislosti 
s realizací záměru lze predikovat pouze možnost negativního účinku na veverku obecnou. 

Ze ZCHD bezobratlých živočichů byly pozorovány běžné, ale i vzácnější druhy, avšak nikterak 
reálně v ČR ohrožené, jsou to: 3 běžné druhy čmeláků, pačmelák cizopasný, prskavec větší a menší, 
zlatohlávek tmavý, 4 běžné druhy mravenců rodu Formica, otakárek ovocný. 

13. ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY (ÚSES) 
Územní systém ekologické stability (ÚSES) je chápán jako vzájemně propojená soustava přírodně 

blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je tvořen biocentry a biokoridory a 
interakčními prvky. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Stavba stanic a podpěr lanovky leží v ochranné zóně nefunkčního nadregionálního biokoridoru 
N4/4 „Vltava“. Stanice ani podpěry nejsou umístěné do žádné části územního systému ekologické 
stability krajiny (dále jen „ÚSES“).  místní, regionální či nadregionální úrovně. Lanovka jako taková 
prochází nad osou nadregionálního nefunkčního biokoridoru N4/4,  a lokálního biokoridoru L2/158 „U 
Zoo“, biokoridor tvoří relativně zachovalá břehová společenstva, částečně narušená výstavbou 
kanalizačního sběrače a zemního valu s cestou. V úseku mezi stanicí Troja a Bohnice přechází 
lanovka nad nadregionálním biokoridorem N3/5 a prochází v blízkosti biocentra L1/69 „Salabka“.  

Tyto skladební prvky ÚSES nebudou dotčeny výstavbou, negativní ovlivnění se nepředpokládá – 
lanovka povede nad prvky ÚSES. Nepřímé vlivy záměru na ÚSES, vedoucí ke snížení jejich 
ekologické stability, nepředpokládáme.  

 

14. VÝZNAMNÉ KRAJINNÉ PRVKY (VKP) 
Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny 

utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky ze zákona 
114/1992 Sb. jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou jimi jiné části 
krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona orgán ochrany přírody jako významný krajinný prvek např. 
mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i 
přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být i cenné plochy porostů sídelních útvarů 
včetně historických zahrad a parků.  

V řešeném území se nachází lesní porosty, vodní tok a niva řeky Vltavy a dále pak dva VKP 
zaregistrované podle § 6 zákona: 

- Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou (datum registrace 27. 6. 2008) 

- Kotlářka (datum registrace 8. 8. 2014) 

Lanovka povede nad VKP Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou. Vegetace je zde tvořena 
pestrou skladbou společenstev. Na slunných místech na svazích jsou zde přítomná suchomilná stepní 
společenstva. 
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15. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ (ZCHÚ) A CHRÁNĚNÁ LOŽISKOVÁ ÚZEMÍ (CHLÚ) 
ZCHÚ 
 

Zvláště chráněná území dle zákona 114/1992 Sb. můžeme pracovně rozdělit na „velkoplošná“ a 
„maloplošná“. Do skupiny velkoplošných zvláště chráněných území jsou řazeny národní parky a 
chráněné krajinné oblasti. Stanice lanovky ani její trasa neprochází žádným velkoplošným nebo  
maloplošným ZCHÚ.  

V blízkosti zájmového území se nachází některá maloplošná ZCHÚ: 

 - PP Salabka (vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP, vyhl. č. 17/2002) 

- PP Skály v zoologické zahradě (nařízení RHMP č. 17/2014 (s účinností od 1. 12. 2014)) 

- PP Baba (vyhl. č. 4/1982 Sb. NVP) 

Z následujícího obrázku je patrná vzdálenost od trasy a stanic lanovky 
Obrázek č. 6: ZCHU a OP ZCHU, VKP a Přírodní parky 

 
 

16. ÚZEMÍ PŘÍRODNÍCH PARKŮ (PŘP) 
Přírodní parky jsou podle z. č. 114/92 Sb. ve znění pozdějších předpisů zřizovány k ochraně 

území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami, a které není zvláště 
chráněno podle části třetí zákona, o ochraně přírody a krajiny. Jsou vyhlašovány příslušným orgánem 
ochrany přírody obecně závazným předpisem, ve kterém se stanovuje omezení využití území, které 
by znamenalo zničení, poškození nebo narušení stavu tohoto území, resp. krajinného rázu. 

Trasa lanové dráhy prochází a mezistanice Troja leží v území přírodního parku Draháň-Troja. 
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17. EVROPSKY VÝZNAMNÉ LOKALITY (EVL) A PTAČÍ OBLASTI (PO) 
Zájmové území není, jak dokládá stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona o 

ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (viz kapitola H.1. Oznámení), v kolizi ani v 
kontaktu s Ptačími oblastmi, vyhlášenými na území ČR podle § 45e zák. č. 218/2004 Sb., ani není v 
kolizi či v kontaktu s Evropsky významnými lokalitami, vyhlášenými NV č. 132/2005 Sb. ve smyslu § 
45a – 45d zák. č. 218/2004 Sb. Záměr nezasahuje na území žádné evropsky významné lokality ani 
ptačí oblasti, rovněž v okolí se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti, které by mohly 
být s ohledem na charakter záměru ovlivněny. 

Nejbližší lokalitou je Havránka – Salabka (CZ0110049), která je od záměru vzdálena cca 150 m. 
Podle vyjádření záměr nemůže ovlivnit přírodní podmínky na území EVL, protože nemá vliv na 
chemismus půdy, obsah živin či vláhové poměry.  

 

18. ÚZEMÍ HISTORICKÉHO, KULTURNÍHO NEBO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZNAMU 
 

Podbaba 

Území podél Šáreckého a Lysolajského potoka pod kopcem Baba bylo dle viničních zápisů 
nazýváno Podbabou již v 15. století. Po roce 1848 vytvořily katastrální obce Lysolaje a Sedlec s 
osadou Podbaba místní obec. Podbaba byla v té době středem lysolajského společenského života. 
Roku 1851 byla zprovozněna Severní státní dráha (dnešní trať Praha – Děčín), vedoucí Podbabou 
údolím Vltavy. Přímo nad viaduktem u ústí Šáreckého potoka bývala od roku 1867 železniční zastávka 
Podbaba (od roku 1942 Praha-Podbaba). Zastávka byla roku 1949 zrušena kvůli malému obratu 
cestujících i nevyhovujícímu technickému provedení. Jako Podbaba jsou dnes často označovány 
části Dejvic a Bubenče v okolí hotelu Crown Plaza. (Jedná se o jednu z nejtypičtějších 
ukázek socialistického realismu v Praze. Budova byla postavena v letech 1952 až 1956) 

 

Troja 

Území bylo osídlené odedávna. V místech usedlosti Kazanka bylo objeveno sídliště z mladší doby 
kamenné (vypichovaná keramika), odtud dále na východ bylo odkryto větší knovízské sídliště. Dnešní 
ulice Na Dlážděnce kopíruje trasu středověké cesty Dlážděnka, která vedla od holešovického brodu ke 
Kobylisům. Další cesta vedla kolem usedlosti Havránka. Třetí cesta vedla Drahaňskou roklí k 
roztockému brodu. Cesty byly propojeny stezkou podél pobřeží. Předpokládá se, že původní ves byla 
soustředěna mezi oběma výpadovými cestami na bohnickou plošinu, nebo že měla ves dvě jádra. 

Ve viničních knihách ze 16. století je zmíněna vinice na vrchu Hradiště u Holešovic, jímž je 
pravděpodobně míněn ostroh mezi údolím Dlážděnky a Vltavou a pravděpodobně zde bylo strážiště 
nad dálkovou cestou. Rovněž zmiňovanou vinici na Vrabí hoře se nepodařilo identifikovat. V oblasti 
jsou nalézány výhradně úsekové plužiny, po roce 1358 zde byly sázeny rozsáhlé vinice, které pak 
zanikly zejména za třicetileté války. V období baroka a renesance byly na vinicích budovány vily. 

Ves v pobřežním pásu na úpatí svahů Bohnické plošiny ve středověku nesla název Zadní či 
Horní Ovenec či Ovnec (tehdejší Přední Ovenec dnes nese poněmčený název Bubeneč) (ov je 
staroslověnské označení berana). Nejstarší zmínka o obou Ovencích je v seznamu 
statků svatojiřského kláštera z 1. poloviny 13. století. Nalézal se zde knížecí ovčinec. Pravděpodobně 
šlo o dvě části osady po obou stranách brodu. Přesnější polohu oveneckého brodu se nepodařilo s 
určitostí zjistit, mapa neznámého autora z roku 1820 zaznamenává východisko přechodu Vltavy u 
bubenečského Císařského mlýna, kde také Václav Vojtěch ze Šternberka, stavebník Trojského 
zámku, chtěl zbudovat mostek. V roce 1433 je v Zadním Ovenci zmiňován mlýn, rybáři a dvě usedlosti 
v držení Mikuláše Sedláka. Z 16. století pochází řada zmínek o vysazování vinic zdejším mlynářem. V 
listině Rudolfa II. je Zadní Ovenec označen za ves, v 17. století se píše o dvou dvorech. 

Koryto a pobřeží Vltavy se zde při povodních často měnilo, například na počátku 18. století vznikly 
proti Zadnímu Ovenci náplavem tři pusté ostrovy.  

V letech 1683–1692 nechal Václav Vojtěch Šternberk postavit zámek, pravděpodobně na místě 
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jednoho ze stávajících dvorů. Druhým z historických dvorů je č. p. 7 východně od zámku, který byl 
rovněž přestavěn. V původní poloze je mlýn č. p. 5 a v jeho sousedství byl postaven zámecký pivovar 
a panská hospoda čp. 4. V 18. století a první polovině 19. století se ves rozrůstala další drobnou 
výstavbou domků. Kvůli složitému terénu nepronikl do Troji velkoměstský typ výstavby, stavěly se zde 
jen vily a domky. Zoo byla otevřena 28. září 1931, tehdy ještě jako staveniště zoologické zahrady na 
ploše 24 hektarů. Jako první byla postavena administrativní budova u hlavního vchodu, výběh pro 
vlky, dřevěný pavilónek pro lvy a tygry a voliéra dravců. 1977 byla Trojskou ulicí (údolím Dlážděnky) 
zprovozněna tramvajová trať spojující Holešovice a Kobylisy. V roce 2014 byl postaven Trojský 
 silniční a tramvajový most přes Vltavu. 

 

Bohnice 

Bohnice jsou zmiňovány už roku 1158. Koncem 16. století patřily ke statkům nejvyššího 
purkrabství. V roce 1870 zde byla postavena první česká továrna na dynamit. V r. 1900 byly Bohnice 
(Bojmice) s 679 obyvateli vsí okresu Karlín. Psychiatrická léčebna zde byla postavena v letech 1906–
1911. V r. 1922, kdy se Bohnice staly součástí Prahy VIII, měly 3179 obyvatel (bez pacientů léčebny). 
V r. 1949 bylo k. ú. Bohnice přičleněno ke správnímu obvodu Praha 8. V 70. letech 20. století bylo v 
jižní části Bohnic a severní části Troji postaveno velké sídliště Bohnice. Jeho jižní část, ležící v 
katastrálním území Troja, se někdy označuje sídliště Bohnice-jih. Sídlištní komplex navrhl architekt V. 
Havránek. Sídliště dimenzoval pro zhruba 30 000 obyvatel, postaveno bylo okolo 10 000 bytů. Spolu 
se sídlišti Čimice, Kobylisy, Ďáblice a Prosek vytváří takřka souvislý pás. Kulturním centrem sídliště 
je Kulturní dům Krakov, druhým přirozeným kulturním centrem je Psychiatrická nemocnice, která k 
sídlišti těsně přiléhá. 

 

19. ÚZEMÍ HUSTĚ ZALIDNĚNÁ 
Řešená lokalita se nachází na území městských částí Praha 6, Praha 8 a Praha – Troja. Hustotu 

obyvatel jednotlivých městských částí uvádí následující tabulka. 
Tabulka č. 13: Hustota obyvatel v MČ Praha 6, 8 a Troja 

M.č.  Počet obyvatel Plocha (km2) Hustota (obyv./km2) 

Praha 6 104 185 41,54 2 508 

Praha 8 104 918 21,82 4 808 

Troja 1 252 3,36 372 

Pro porovnání je možné uvést údaj o průměrné hustotě obyvatelstva v Praze, která je dle údajů 
Českého statistického úřadu k 31. 12. 2018 cca 2 637,3 obyvatel/km² (hl. m. Praha, má rozlohu 
496,21 km2 a celkem 1 308 632 obyvatel).  

Praha 6 tak vychází jako městská část s průměrnou hustotou obyvatel, Praha 8 jako území hustě 
zalidněné a Troja jako městská část s velmi malou hustotou obyvatelstva.  

 

20. ÚZEMÍ ZATĚŽOVANÁ NAD MÍRU ÚNOSNÉHO ZATÍŽENÍ  
Z hlediska akustických a rozptylových podmínek je řešené území zhodnoceno v příslušných 

kapitolách (C.2.1. a C.2.2.) a studiích. Rozptylová studie je součástí volných příloh Oznámení, jako 
Studie č. 1 a akustická studie jako Studie č. 2. 

Dominantním  zdrojem hluku  v posuzované  lokalitě  je  v k.ú.  Bubeneč  a  k.ú.  Dejvice  doprava   
na komunikaci Podbabská (včetně tramvajové dopravy) a Papírenská a doprava na železniční trati 
Praha – Roztoky u Prahy. V lokalitě k.ú. Troja to je doprava na komunikacích K Pazderkám, Lodžská, 
K Bohnicím, Trojská a Pod Hrachovkou. V akustické studii bylo stanoveno 58 kontrolních bodů, pro 
které byl proveden výpočet hluku pro rok 2000 a 2019. V současné době rok 2019 dochází k 
překročení hygienického limitu v ulici Podbabská), Pod Hrachovkou, K Pazderkám  a Trojská. Jedná 
se o stávající hluk, v současné době tedy není v těchto bodech plněn hygienický limit. V ostatních 
kontrolních bodech jsou příslušné hygienické limity splněny. 

Podle rozptylové studie lze v řešené lokalitě očekávat plnění platných imisních limitů pro roční 
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průměr oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5 a benzenu. Také maximální hodinové imisní koncentrace 
NO2 a maximální denní koncentrace PM10 lze v řešené lokalitě očekávat na podlimitní úrovni. 
Nejkritičtějším parametrem imisního pozadí jsou stejně jako na území téměř celé Prahy i jiných 
velkých měst v ČR průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu, které jsou v imisním pozadí ve dvou 
čtvercích pokrývajících mapovanou lokalitu přímo na úrovni limitu , v sedmi čtvercích nad úrovní limitu. 

 

21. STARÉ EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE 
Dle mapové aplikace SEKM3 je v místě stanice Podbaba potenciální kontaminace, u které byla 

vzorkováním potvrzena neexistence nadpozaďové kontaminace. Podle databáze Národní 
inventarizace kontaminovaných míst NIKM nejsou v zájmovém území evidovaná kontaminovaná 
místa. Podrobněji viz studie č. 8 v příloze. 

 

22. EXTRÉMNÍ POMĚRY V DOTČENÉM ÚZEMÍ 
Extrémními poměry mohou být například svahové pohyby, záplavová území či procesy probíhající 

v průběhu nebo po dokončení důlní činnosti. Takovéto extrémní poměry v zájmové lokalitě zjištěny 
nebyly. 

V zájmovém území nehrozí sesuvy půdy. Zájmové území se nenachází v oblasti poddolování ani v 
oblasti seizmicity. 

Stanice Podbaba ve variantě C, mezistanice Troja, podpěry 1 a 2 (na Císařském ostrově) jsou 
umístěny v záplavovém území.  

 

23. KRAJINA 
Podle UAP hl. m. Prahy, které byly zpracované firmou Löw a spol., s.r.o., se záměr nachází 

v oblasti č. 7 Holešovicko- Trojské údolí a v oblasti č. 17 Bohnicko –Únětické planiny. 

 

II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, 
které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

Kvalita ovzduší 
Při hodnocení stávající úrovně znečištění v zájmové lokalitě se nově vychází z map úrovní 

znečištění konstruovaných v síti 1 x 1 km, zveřejněných v současné době na stránkách Českého 
hydrometeorologického ústavu. Tyto mapy obsahují v každém čtverci hodnotu klouzavého průměru 
koncentrace za předchozích 5 kalendářních let pro ty znečišťující látky, které mají stanoven roční 
imisní limit. Z krátkodobých imisí je zhodnocena dále 36. nejvyšší denní imise PM10 a 4. nejvyšší 
maximální denní imise SO2. V současné době je zveřejněna mapa průměrů z období 2014 – 2018. 
Území dotčené dopravou se rozkládá na čtvercích 456555, 457555, 458555, 456554, 457554, 
458554, 456563, 457553, 458553. Hodnoty imisního pozadí pro sledované škodliviny NO2, PM10, 
PM2,5 a benzen jsou v zájmovém území plněny s jedinou výjimkou, a to je benzo(a)pyren. Průměrné 
roční koncentrace benzo(a)pyrenu jsou v imisním pozadí ve dvou čtvercích na úrovni limitu, v sedmi 
čtvercích nad úrovní limitu 

Akustická situace 
Současný stav akustické situace je popsán v Akustické studii (Greif-Akustika s.r.o.), která je 

přiložena jako studie č. 2. Ta vycházela z autorizovaného měření hluku (Sonum Czech s.r.o.), které je 
přiložené jako studie č. 3. 

Měření  hluku  z dopravy  bylo  provedeno  po celou denní a noční dobu ve třech měřicích bodech 
vždy ve výšce 5 m nad terénem. Měřicí body byly umístěny v blízkosti komunikací, kde se 
předpokládá změna dopravy vlivem navrhované lanovky. Jedná se o komunikace Podbabská a 
Papírenská v k.ú. Bubeneč a k.ú. Dejvice – místo měření MM1, dále ulice  Lodžská  a  K Pazderkám  
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v k.ú.  Troja  –  místo  měření  MM2  a  ulice  Pod  Hrachovkou  v k.ú. Troja – místo měření MM3. 
Vzhledem k tomu, že provoz lanovky bude pouze v denní době, bude uvedeno měření hluku pouze v 
denní době. 

Dominantním  zdrojem  hluku  v posuzované  lokalitě  je  v k.ú.  Bubeneč  a  k.ú.  Dejvice  doprava   
na komunikaci Podbabská (včetně tramvajové dopravy) a Papírenská a doprava na železniční trati 
Praha – Roztoky u Prahy. V lokalitě k.ú. Troja to je doprava na komunikacích K Pazderkám, Lodžská, 
K Bohnicím, Trojská a Pod Hrachovkou 

V současné době, tj. v roce 2019, dochází k překračování hygienického limitu v kontrolních 
bodech KB20 (ulice Podbabská), KB22 – KB24 (ulice Pod Hrachovkou), KB30, KB33, KB41 – KB44 
(ulice K Pazderkám   a Trojská). Jedná se o stávající hluk, v současné době tedy není v těchto bodech 
plněn hygienický limit. V ostatních kontrolních bodech jsou příslušné hygienické limity splněny. 
Podrobnosti viz studie 2 a 3. 

Flora a fauna 
Pro posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl zpracován Biologický průzkum (Ing. Pavel Jaroš, 

září 2019), který je přiložený jako studie č. 4.  Dále bylo zpracovaný Dendrologický průzkum stejným 
autorem, (studie č. 5). 

Flora 

Jedná se o stanoviště z hlediska antropogenní přeměny a zátěže různá, též z hlediska 
kategorizace biotopů ČR (CHATRÝ et al. 2001) jsou v jednotlivých dílčích plochách zájmového území 
zastoupeny jak biotopy označované jako nepřírodní, tak i biotopy přírodní, vcelku reprezentativní a 
zachovalé 

Dílčí plochy 1 až 5 a 11, 12 jsou plochami městské zeleně, v případě dílčích ploch 2, 4, 5, 11, 
částečně i 12 a 3 se jedná o extenzivně udržované plochy kulturních trávníků, případně i střední a 
vysoké zeleně, dílčí plochy 1 a 12 jsou spíše stanovišti zpustlými, bez managementu, s podstatným 
podílem ruderální vegetace a zanedbaných porostů dřevin. Druhová rozmanitost flóry těchto dílčích 
ploch je nízká, poněkud vyšší je u zanedbaných pozemků, kde květenu pozemků dosycují četné 
ruderální rostliny. Nepřírodní charakter a celkově nižší druhová rozmanitost bez vzácnějších taxonů 
determinují malou botanickou hodnotu těchto lokalit. Z hlediska umístění prvků záměru lanové dráhy 
se jedná o plochy botanicky bezproblémové, a to bez diference v jednotlivých variantách záměru. 

Vegetaci dílčích ploch 6 a 7 lze charakterizovat též jako převážně nepřírodní, jedná se o 
doprovodnou dřevinnou zeleň podél Vltavy tvořenou především vzrostlými hybridními topoly a dále o 
silně eutrofní ruderální bylinný podrost (kopřiva dvoudomá, bršlice kozí noha, svízel přítula). Ten je 
doplněn několika druhy invazně se šířícími (např. zlatobýl kanadský, turan roční severní, vratič 
obecný, vesnovka obecná, ovsík vyvýšený aj.) a některými druhy biotopu bylinných lemů nížinných řek 
(biotop M7, sensu CHYTRÝ et al. 2001) – opletník plotní, bodlák kadeřavý, chmel otáčivý, lilek 
potměchuť. Jedná se o vegetaci druhově velmi chudou, fádní, z hlediska umístění staveb záměru se 
jedná o plochy z botanického hlediska jen málo problematické, opět bez diference v jednotlivých 
variantách záměru. 

Dílčí plocha 8 je část terénní stanice ČZU a část zázemí ZOO Praha. Terénní stanice ČZU nebyla 
botanicky ani dendrologicky řešena, jedná se o užitkovou zahradu a intenzivně obhospodařovaný sad. 
Stejně tak nebyly zkoumány výběhy zvířat v zájmové části ZOO Praha (ostatní plochy mimo výběhy 
zvířat však sledovány byly, byl zajištěn vstup). Řešenou část zoologické zahrady lze botanicky 
rámcově popsat jako plochy zpevněné (stavby, komunikace, skladové plochy), plochy ruderální 
vegetace zapojené i nezapojené, s prvky dřevinné zeleně částečně jako výsadba, na zpustlých 
plochách i náletové. Význačný je zde výskyt některých invazně se šířících neofytů, zejména pak 
křídlatky japonské, topinamburu a zlatobýlu kanadského. Průběžné narušování, disturbance 
provozem, ale zároveň pustnutí ploch ponechaných ladem vede k vyšší druhové rozmanitosti různých 
plevelných druhů. Absence vzácnějších taxonů a nepřírodní charakter jsou atributy, které dílčí plochu 
činí z botanického hlediska vhodnou k realizaci stavby mezistanice lanové dráhy. Problematické je 
pouze významnější zastoupení nelesní dřevinné zeleně. 

Dílčí plocha 9 je část území třešňového sadu „Palírka“. Vegetačně se zde jedná o reprezentativní 
a velmi dobře zachovalé společenstvo kostřavových trávníků písčin (biotop T5.3, vegetace sv. 
Plantagini-Festucion ovinae) v kombinaci s dřevinami sadu. Typickými druhy tohoto biotopu jsou zde 
trávnička obecná, psineček tuhý, kostřava ovčí, mateřídouška úzkolistá, jetel ladní, jetel rolní, silenka 
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ušnice, šťovík menší, máčka ladní, pelyněk ladní, tařice horská Gmelinova, pryšec chvojka, jestřábník 
chlupáček, smělek štíhlý, mochna stříbrná aj. Mezi vzácnější druhy zde patří především zvláště 
chráněná svída dřín, dále pak zmíněná tařice horská, silenka učnice, mateřídouška úzkolistá a 
trávnička obecná, ale i paličkovec šedavý, pýr prostřední, kostřava valiská, mochna přímá, sesel 
fenyklový, rozrazil Dilleniův. Jedná se o společenstvo floristicky poměrně pestré, botanicky v řešeném 
území nejhodnotnější. 

Dílčí plocha 10 porůstá degradovanou sušší variantou mezofilního ovsíkového trávníku (biotop 
T.1, vegetace sv. Arrhenatherion elatioris). Dominuje ovsík vyvýšený, hojná je kostřava červená a 
lipnice luční. Ze suchomilných a teplomilných prvků jsou zde zastoupeny např. máčka ladní, pryšec 
chvojka, mochna přímá, svízel syřišťový.  

Dílčí plocha 13 – data byla čerpána z NDOP (stav k 27.9.2019), jedná se zřejmě o sušší trávník, 
aktuálně pastvinu zvěře ZOO Praha. 

 

Celkem bylo zjištěno 296 druhů cévnatých rostlin, z tohoto počtu je jeden druh zvláště chráněný: 
Svída dřín (Cornus mas) 

 
Obrázek č. 7: Zákres dílčích ploch biologického průzkumu 

 

Fauna obratlovců 

Biologickým průzkumem byla zjištěna poměrně pestrá, různorodá fauna obratlovců, jež zahrnuje 
jak druhy městského prostředí, ale i druhy lesní, rozptýlené zeleně, s vazbou na vodní ekosystémy, 
druhy migrující. Nálezová tabulka samozřejmě neobsahuje živočišné druhy exotické v hranicích ZOO 
Praha. Druhové spektrum zahrnuje nejen běžné, obecné druhy, ale byla zjištěna i celá řada vzácných 
taxonů, včetně několika raritních druhů. Druhová rozmanitost je patrná zejména v ptačí říši.  

Celkem bylo pozorováno 103 druhů obratlovců, z toho 1 druh obojživelníka, 4 druhy plazů, 79 
druhů ptáků a 19 druhů savců. Zaznamenán byl výskyt 24 zvláště chráněných druhů, přičemž část 
z nich má užší vazbu k řešenému území. 
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Obojživelníci 

Byl zjištěn pouze jeden zástupce Skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus). Fauna obojživelníků 
je vázaná jen na vodní živel Vltavy, jež sám o sobě (proudící řeka a kanál) nenabízí optimální 
stanoviště k bohatšímu rozvoji batrachofauny. Jiné vodní plochy, mokřady využitelné k rozmnožování 
obojživelníků v řešeném území absentují. Samotná Vltava, plavební kanál Troja – Podbaba, jejich 
břehy, nebudou dotčeny ani ovlivněny. 

Plazi 

Vyjma běžných, byť zvláště chráněných zástupců byl prokázán i výskyt kriticky ohrožené užovky 
podplamaté. Průzkum zjistil výskyt druhů: Ještěrka obecná (Lacerta agilis), Slepýš křehký (Anguis 
fragilis), Užovka obojková (Natrix natrix) a Užovka podplamatá (Natrix tessellata). 

Ptáci 

Průzkumem řešeného území a okolí byl zjištěn výskyt 79 druhů ptáků, z toho 45 druhů 
prokazatelně v řešeném území hnízdí či má striktnější trofickou vazbu. Zjištěná avifauna zahrnuje jak 
druhy urbánní a obhospodařované krajiny, tak druhy s vazbou na vodní prostředí i střední a vysokou 
dřevinnou zeleň a lesy. Významnou součást druhového seznamu avifauny tvoří druhy migrující, což 
dokládá význam Vltavy jako významné zastávky migrujícího vodního ptactva, podobně jako je tomu i u 
jiných větších vodních ploch. Bylo pozorováno 19 zvláště chráněných ptáků (ve smyslu vyhl. MŽP ČR 
č. 395/1992Sb.). Jsou to: 

Břehule říční (Riparia riparia), Čírka obecná (Anas crecca), Jeřáb lesní (Accipiter gentilis), Kavka 
obecná (Corvus monedula), Krahujec obecný (Accipiter nisus), Krutihlav obecný (Jynx torquilla), 
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), Ledňáček říční (Alcedo atthis), Lejsek šedý (Muscicapa striata), 
Pisík obecný (Actitis hypoleucos), Potápka malá (Tachybaptus ruficollis), Potápka roháč (Podiceps 
cristatus), Rorýs obecný (Apus apus), Slavík obecný (Erithacus megarhynchos), Sokol stěhovavý 
(Falco peregrinus), Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), Ťuhýk obecný (Lanius collurio), 
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica), Volavka stříbřitá (Egretta garzetta). 

Savci 

Limitujícím faktorem výskytu větších savců je oplocení pozemků, soukromých zahrad, zoologické 
zahrady, zástavba a frekventované komunikace v řešeném území, řeka. Z větších volně žijících savců 
nebyl pozorován žádný zástupce. Celkem bylo zjištěno 19 druhů savců. Z tohoto počtu je 5 druhů 
zvláště chráněných (ve smyslu vyhl. MŽP ČR č. 395/1992Sb.). Jsou to: Netopýr hvízdavý (Pipistrellus 
pipistrellus), netopýr pozdní (Eptesicus serotinus), netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr vodní 
(Myotis daubentonii) a Veverka obecná (Sciurus vulgaris) 

 

Fauna bezobratlých živočichů 

Byly pozorovány běžné, ale i vzácnější druhy, avšak nikterak reálně v ČR ohrožené: Otakárek 
ovocný (Iphiclides podalirius), Čmeláci (Bombus lapidarius, B. terrestris, B. pascuorum), Pačmelák 
cizopasný (Bombus rupestris), Prskavci (Brachinus sp.), Zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta), 
Mravenec stepní (Formica cunicularia), mravenec trávníkový (Formica rufibarbis), mravenec otročící 
(Formica fusca) a Mravenec luční (Formica pratensis) 

 

Krajinný ráz 

Vymezení oblasti krajinného rázu a potenciálně dotčeného krajinného prostoru  

Vymezení krajiného rázu a potenciálně dotčeného prostoru bylo zpracováno v posouzení vlivu na 
krajinný ráz dle z. 114/1992 Sb., které bylo zpracované v říjnu 2019 Ing. Stanislavem Frankem a je 
přiložené jako Studie č. 7. 

Oblast krajinného rázu chápeme jako krajinný celek s podobnou přírodní, kulturní a historickou 
charakteristikou, která se výrazně liší od jiného celku ve všech či některých charakteristikách. Z tohoto 
pohledu zde můžeme vymezit oblast krajinného rázu podle charakteru terénu a převládajícího 
využívání krajiny.  

V UAP hl. m. Prahy, které byly zpracované firmou Löw a spol., s.r.o. je území Prahy rozděleno do 
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padesáti oblastí krajinného rázu. Záměr se nachází v oblasti č. 7 Holešovicko- Trojské údolí a v oblasti 
č. 17 Bohnicko –Únětické planiny. 

 

Holešovicko - Trojské údolí 

Široké údolí Vltavy se strukturovanými svahy je pohledově provázané s Vysočanskou a Pražskou 
kotlinou. Od severu je vymezeno hřbety Ládví, Čimického háje, a Na Farkách, před něž jsou 
představeny veduty ostrohů Velké skály - Šutky, Dlážděnky, Bílé skály a Bulovky. Na západě je údolí 
ohraničeno přes Vltavu na Babu a hrany Šáreckého údolí a dále táhlými svahy Dejvic, na jihu hranou 
Hradčan a Letenské pláně a dále Vítkovem a Žižkovským hřbetem, na V je otevřeno do Vysočanské 
kotliny a dále na severu Proseckým svahem se skálami a nuančním hřbetem k Ládví.  

Matrice: základní matrice okolo řeky je tvořena převážně industriálními a sportovními plochami, na 
svazích především obytná zástavba – na levobřežní především bloková, doplňovaná rod. domky ve 
vyšších polohách na severu sídlištní.  

Osy: hrany nivy Vltavy, trasa RBK v Holešovicích, srázné svahy, nadřazené silnice (Evropská, 
Podbabská, M. Horákové, Argentinská, Dělnická, Střelničná), a železnice s nádražími.  

Póly: Baba, Salabka, Vavrouška, Trojská, Čimický háj, Ládví, Prosecké skály, Vítkov, Žižkovský 
hřbet, Stromovka, Letenské sady, ZOO, Trójský areál a historické jádro Libně.  

Rozlehlá oblast je vnímána v celku jen s malým rozlišením a její různorodost se projeví až v 
bližších prostorech. Z tohoto hlediska vykazuje velké krajinářské hodnoty především Trójská část, 
chráněná PPr Draháň –Trója. Severní, Kobyliská a Bohnická část, je prakticky přetvořena sídlišti a ta 
(zejména Bohnice) působí rušivě v celé oblasti. Libeňská část je pokračováním Vysočanské kotliny se 
stejnými klady i zápory. Zvláštní význam mají nivy Vltavy a jejich okraje. Tato rozlivová území hrála 
zásadní roli v povodňových situacích a i dnes jsou významná.  

 

Bohnicko –Únětické planiny  

Zarovnané planiny nad Únětickým a Bohnickým potokem se mírně svažují k údolí Vltavy. 
Rozkládají se nad krajinně suterénními údolími Vltavy, Únětického, Kopaninského potoka a ústím 
Šáreckého (s Lysolajským údolím). Ohraničení je na všechny strany nuanční se sporadickými 
dominantami Čimického háje, Na Vrškách nad Úněticemi. Při sestupu k Vltavě se uplatňují ostrohy 
Baba a Na Farkách s kopcem ZOO v Tróji.  

Matrice: na Vltavském pravobřeží převažují zastavěné plochy Bohnického sídliště, na levobřežní, 
mimo areál zemědělské univerzity, nízkopodlažní zástavba, dále na západ venkovská krajina s 
významnými stopami suburbanizace, zcela na západ areál letiště.  

Osy: údolí Únětického potoka, řeka Vltava, staré cesty i dnes stvrzené silnicemi ve směru 
jihovýchod – severozápad a Pražský okruh.  

Póly: kopec Čimický háj, Bohnický ostroh, ostrohy Baba, Budovec se Suchdolskou výspou a Na 
Farkách, Kozí hřbety, vrch Na Vrškách, Na Skalce, celá Trójská krajina za ZOO, historická jádra sídel 
Přední Kopanina, Horoměřice, Suchdol a Bohnice, archeologické naleziště Únětice, dálniční 
křižovatka u letiště.  

Zvlášť cenné a PPr Draháň –Trója chráněné území, je území za ZOO, vlastní údolí Vltavy, 
venkovská krajina okolo Přední Kopaniny a všechny historické a přírodní póly.  

Pravobřežní planina je obsazena mimořádně dominantním sídlištěm Bohnice, neorganicky 
rozšiřována jsou i sídla mimo Prahu a v Suchdole. Kapacitně i polohově nevhodná je chatová 
výstavba, zejména na dnech a horních okrajích údolí. Zásadním narušením jsou i terénní úpravy na 
Suchdolské výspě.  

Krajinné hodnoty: 

PDoKP prochází niva řeky Vltavy. Na západě se dramaticky zvedají Podbabské skály a skály PP 
Baba, na severozápadě mají stejně dramatický projev Sedlecké skály a svahy Sedlce. 
Severovýchodně se zvedají skály a svahy Podhoří. Západně od Vltavy jsou skály v zoologické 
zahradě. Řeka Vltava a skály, které se zvedají po obou březích, tvoří geomorfologicky nejhodnotnější 
část PDoKP.  Jih PDoKP má spíš rovinatý charakter (Podbaba, Stromovka). Jihozápadní hranice 
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PDoKP je mírně svažitá (Juliska, Hanspulka). 

Přírodní hodnoty: 

Tok a niva řeky Vltavy, VKP Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou, VKP Kotlářka, PP 
Salabka, PP Skály v zoologické zahradě, PP Baba, PP Podbabské skály, PP Havránka, PP Velká 
skála, PP Pecka, PP Královská obora, PP Jabloňka, PP Dolní Šárka, PP Sedlecké skály, PR Podhoří, 
PR Roztocký háj - Tiché údolí, PřP Draháň – Troja, PřP Šárka – Lysolaje, EVL Kaňon Vltavy u Sedlce, 
EVL Havránka a Salabka 

Kulturně historické hodnoty a charakteristiky: 

V PDoKP se nachází řada nemovitých kulturních památek. Za nejvýznačnější lze považovat 
Trojský zámek, zámeček v Sedleci, vila v Podbabě, kaple sv. Václava, kaple Sv Kláry, kaple 
Nejsvětější trojice, hradiště Baba, usedlosti Salabka, Majorka, Sklenářka a Pazderka. Dále to je cestní 
síť a železniční síť, obě se v území částečně zachovaly dodnes. 

 

Estetické a rušivé jevy v krajině: 

V krajině esteticky hodnotně působí údolí podél nivy Vltavy, které je na severozápadu a 
severovýchodu obklopeno dramaticky se zvedajícími svahy se skálami. 

Na západě se dramaticky zvedají Podbabské skály a skály PP Baba, na severozápadě mají stejně 
dramatický projev Sedlecké skály a svahy Sedlce. Severovýchodně se zvedají skály a svahy Podhoří. 
Západně od Vltavy jsou skály v zoologické zahradě.  

V PDoKP jsou plochy vzrostlé zeleně a travní plochy a také vzrostlá liniová zeleň podél 
komunikací a cest. Tato zeleň vhodně doplňuje krajinou matrici. 

Na jihu PDoKP je rozsáhlá zelená plocha parku Stromovka (Královská obora) s drobnými vodními 
plochami. 

Další významné estetické hodnoty v krajině vytváří Trojský zámek se zámeckou zahradou. 
Pohledově atraktivní je i krajina okolí zoologické zahrady a plochy botanické zahrady.   

Pohledově a měřítkově nejkvalitnější zástavbu můžeme nalézt v Troji (je to dáno především 
historickým vývojem této oblasti).  

Do jihozápadní časti PDoKP okrajově zasahuje zástavba Dejvic a Bubenče, na které můžeme 
pozorovat takzvanou střešní krajinu.  

Neutrálně můžeme hodnotit budovu hotelu International jako ukázku socialistického 
realismu v Praze. 

Negativně se dá pohlížet především na areál čistírny odpadních vod. Jedná se o velký komplex, 
který je viditelný z většiny vyvýšených stanovišť. Další negativně působící je průmyslová zástavba 
vybočující harmonickému měřítku v okolí ulice Papírenská.  

Za neestetickou část PDoKP se zástavbou velkého měřítka, se dá také označit sídliště Bohnice na 
severu.    

Znaky vizuální charakteristiky: 

- Údolí podél Vltavy 

- Dramaticky se zvedající Podbabské skály a skály PP Baba 

- Dramatický projev Sedlecké skály a svahy Sedlce 

- Skály a svahy Podhoří 

- Skály a svahy v okolí  zoologické zahrady 

- Trojský zámek se zámeckou zahradou 

- Okolí zoologické zahrady a plochy botanické zahrady 

- Vzrostlá liniová zeleň podél komunikací a cest 
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- Plochy zeleně. 

- Krajinná matrice doplněna zelení. 

- Pohledově a měřítkově kvalitní zástavba v Troji 

- Střešní krajina na jihozápadní hranici PDoKP 

- Areál čistírny odpadních vod (Císařský ostrov) 

- Průmyslová zástavba vybočující harmonickému měřítku 

- Sídliště Bohnice 

 

Vymezení dotčeného krajinného prostoru 

Potenciálně dotčený krajinný prostor (PDoKP) je vymezen územím odkud se může záměr po 
realizaci významně pohledově uplatňovat. PDoKP je znázorněn na přiloženém obrázku, záměr je 
vyznačen červenou linií, prostor je zde vymezen růžovými čarami. 

Hranice PDoKP je tvořena morfologií terénu, zástavbou a porosty zeleně. Plocha PDoKP je 
vzhledem k charakteru záměru velmi rozsáhlá (více než 8 km2). Na většině míst PDoKP se bude 
uplatňovat vždy jen určitý segment lanové dráhy.   
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Obrázek č. 8: Vymezení dotčeného krajinného prostoru 
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Tabulka č. 14: Indikátory přítomnosti hodnot přírodní charakteristiky v DoKP 

Charakteristika KR 
dle § 12 zákona Indikátor důležitých znaků nebo hodnot 

Míra ovlivnění 
realizací 
záměru 

Přírodní charakteristika 
KR (přítomnost 

Přírodních hodnot - 
výrazných rysů 

přírodních 
charakteristiky) v PDoKP 

a jeho nejbližším okolí 

Přítomnost národního parku (NP) vč. ochranného pásma N 

Přítomnost chráněné krajinné oblasti (CHKO) N 

VKP Stepní trávníky a lesostep nad Sklenářkou XX 

VKP Kotlářka 0 

PP Salabka X 

PP Skály v zoologické zahradě X 

PP Baba X 

PP Podbabské skály X 

PP Havránka 0 

PP Velká skála 0 

PP Pecka 0 

PP Královská obora 0 

PP Jabloňka 0 

PP Dolní Šárka 0 

PP Sedlecké skály 0 

PR Podhoří 0 

PR Roztocký háj - Tiché údolí 0 

PřP Draháň – Troja XX 

PřP Šárka – Lysolaje 0 

EVL Kaňon Vltavy u Sedlce 0 
EVL Havránka a Salabka 0 

Prvky ÚSES X 

Niva řeky Vltavy X 

Skály a svahy nad Vltavou X 

Tok řeky Vltavy 0 

Plocha malé říčky a další drobné vodní plochy 0 

Plochy vzrostlé zeleně 0 

Parková plocha Stromovky 0 

Doprovodná liniová zeleň podél cest, silnic a Vltavy 0 

Travní plchy a zemědělsky obdělávána půda 0 
 

0 - žádný zásah, X - slabý zásah, XX - středně silný zásah, XXX - silný zásah, XXXX - velmi silný zásah, N - 

nepřítomen 



Oznámení –  st.č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja–Bohnice ČÁST B 

 

 - 49 - . 

Tabulka č. 15: Souhrnný přehled vlivů záměru na kulturní hodnoty KR v PDoKP a jeho nejbližším okolí 

Charakteristika KR dle § 12 
zákona Indikátor důležitých znaků nebo hodnot 

Míra 
ovlivnění 
realizací 
záměru 

Kulturní a historická 
charakteristika KR (přítomnost 
pozitivních architektonických a 

památkových hodnot, stop 
kulturních a historických 

proměn krajiny, kulturního 
významu místa - výrazných 

rysů kulturní a historické 
charakteristiky) v PDoKP a 

jeho okolí 

Přítomnost památkové zóny N 

Cestní sít, která se v území částečně dochovala dodnes 0 

Částečně zachovalá železniční sít 0 

Fuchsův statek 0 

Zámeček v Sedleci 0 

Kaple Nejsvětější Trojice 0 

Vila v Podbabě 0 

Zřícenina Na Babě 0 

Výšinné sídliště/hradiště Baba 0 

Viadukt železniční tratě Praha Bubeneč - Kralupy – Děčín 0 

Kaple sv. Václava 0 

Usedlost Sklenářka XX 

Usedlost Pazderka XX 

Usedlost Majorka 0 

Gočárovy domky 0 

Morový sloup 0 

Usedlost Salabka 0 

Usedlost Černohouska 0 

Viniční sloup 0 

Kaple sv. Kláry s vinicí 0 

Venkovský dům 0 

Trojský zámek 0 

Zámeček Jabloňka 0 

Hotel International 0 

Čistírna odpadních vod (stará kanalizační čistírna) 0 

Císařský mlýn 0 

Železniční stanice Praha – Bubeneč 0 

Areál holešovické elektrárny 0 

Památková zóna Baba 0 

Plocha s archeologickými stopami Hradiště Baba 0 

Plocha s archeologickými stopami Hradiště Na Farkách 0 
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0 - žádný zásah, X - slabý zásah, XX - středně silný zásah, XXX - silný zásah, XXXX - velmi silný zásah, N – 
nepřítomen 

 

Tabulka č. 16: Rysy krajinné scény, estetické hodnoty, harmonické měřítko a vztahy v okolí PDoKP 

Souhrnná kritéria, rysy 
charakteru a identity Indikátor přítomných hodnot 

Zásah 
navrhovaného 

záměru 

Rozlišitelnost 

Neopakovatelnost, zapamatovatelnost scenérie N 

Neopakovatelnost krajinných forem N 

Výraznost a nezaměnitelnost významu prvků krajiny ve 
vizuální scéně N 

Výraznost či nezaměnitelnost způsobů hospodářského 
využití krajiny N 

Kontrast, symetrie či vyvážená asymetrie krajiny N 

Údolí podél Vltavy XX 

Dramaticky se zvedají Podbabské skály a skály PP 
Baba 0 

Dramatický projev Sedlecké skály a svahy Sedlce 0 

Skály a svahy Podhoří 0 

Skály a svahy v okolí  zoologické zahrady X 

Harmonická měřítka krajiny 

Harmonie měřítka zástavby bez výrazně měřítkově 
vybočujících staveb N 

Soulad měřítka prostoru a měřítka jednotlivých prvků N 

Dochované tradiční měřítkové vztahy stop hospodářské 
činnosti a krajiny N 

Trojský zámek se zámeckou zahradou 0 

Pohledově a měřítkově kvalitní zástavba v Troji 0 

Střešní krajina na jihozápadní hranici PDoKP 0 

Areál čistírny odpadních vod (Císařský ostrov) X 

Disharmonické měřítko zástavby - Průmyslová zástavba 0 

Harmonie vztahů v krajině 

Soulad forem osídlení a přírodního prostředí N 

Harmonický vztah zástavby a přírodního rámce N 

Soulad hospodářské činnosti a přírodního prostředí N 

Působivá skladba prvků krajinné scény X 

Výrazně přírodní nebo přírodě blízký charakter scenérie N 

Okolí zoologické zahrady a plochy botanické zahrady X 

Vzrostlá liniová zeleň podél komunikací a cest 0 

Plochy zeleně 0 

Krajinná matrice doplněná zelení 0 
N - není přítomen, 0 - žádný zásah, X - slabý zásah, XX - středně silný zásah, XXX - silný zásah, XXXX - velmi 
silný zásah. 
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Tabulka č. 17: Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a jejich ovlivnění navrhovaným záměrem 

Znaky dle § 12 zákona Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle: Vliv 

NZ 
projevu významu cennosti 

pozitivní 

neutrální 

negativní 

zásadní 

spoluurčující 

doplňující 

jedinečný 

význačný 

běžný 

0 

X 

XX 

XXX 

XXXX 

+ 

Znaky přírodní 
charakteristiky včetně 

přírodních hodnot, VKP a 
ZCHÚ 

VKP Stepní trávníky a 
lesostep nad Sklenářkou 

poziti
vní spoluurčující běžný X

X 

VKP Kotlářka poziti
vní spoluurčující běžný 0 

PP Salabka poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

PP Skály v zoologické 
zahradě 

poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

PP Baba poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

PP Podbabské skály poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

PP Havránka poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Velká skála poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Pecka poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Královská obora poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Jabloňka poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Dolní Šárka poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PP Sedlecké skály poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PR Podhoří poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PR Roztocký háj - Tiché 
údolí 

poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

PřP Draháň – Troja poziti
vní spoluurčující význa

čný 
X

X 

PřP Šárka – Lysolaje poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

EVL Kaňon Vltavy u 
Sedlce 

poziti
vní doplňující běžný 0 

EVL Havránka a Salabka poziti
vní doplňující běžný 0 
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Znaky dle § 12 zákona Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle: Vliv 

NZ 
projevu významu cennosti 

pozitivní 

neutrální 

negativní 

zásadní 

spoluurčující 

doplňující 

jedinečný 

význačný 

běžný 

0 

X 

XX 

XXX 

XXXX 

+ 

Prvky ÚSES poziti
vní doplňující běžný X 

Niva řeky Vltavy poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

Skály a svahy nad Vltavou poziti
vní spoluurčující význa

čný X 

Tok řeky Vltavy poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

Plocha malé říčky a další 
drobné vodní plochy 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Plochy vzrostlé zeleně poziti
vní doplňující  0 

Parková plocha Stromovky poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

Doprovodná liniová zeleň 
podél cest, silnic a Vltavy 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Travní plochy a zemědělsky 
obdělávaná půda 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Znaky kulturní a historické 
charakteristiky včetně 
kulturních dominant 

Cestní sít, která se v území 
částečně dochovala dodnes 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Částečně zachovalá 
železniční síť 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Fuchsův statek poziti
vní doplňující běžný 0 

Zámeček v Sedlci poziti
vní doplňující běžný 0 

Kaple Nejsvětější Trojice poziti
vní doplňující běžný 0 

Vila v Podbabě poziti
vní doplňující běžný 0 

Zřícenina Na Babě poziti
vní doplňující běžný 0 

Výšinné sídliště/hradiště Baba poziti
vní doplňující běžný 0 

Viadukt železniční tratě Praha 
Bubeneč - Kralupy nad 

Vltavou – Děčín 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Kaple sv. Václava poziti
vní doplňující běžný 0 
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Znaky dle § 12 zákona Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle: Vliv 

NZ 
projevu významu cennosti 

pozitivní 

neutrální 

negativní 

zásadní 

spoluurčující 

doplňující 

jedinečný 

význačný 

běžný 

0 

X 

XX 

XXX 

XXXX 

+ 

Usedlost Sklenářka poziti
vní doplňující běžný X

X 

Usedlost Pazderka poziti
vní doplňující běžný X

X 

Usedlost Majorka poziti
vní doplňující běžný 0 

Gočárovy domky poziti
vní doplňující běžný 0 

Morový sloup poziti
vní doplňující běžný 0 

Usedlost Salabka poziti
vní doplňující běžný 0 

Usedlost Černohouska poziti
vní doplňující běžný 0 

Viniční sloup poziti
vní doplňující běžný 0 

Kaple sv. Kláry s vinicí poziti
vní doplňující běžný 0 

Venkovský dům poziti
vní doplňující běžný 0 

Trojský zámek poziti
vní spoluurčující význa

čný 0 

Zámeček Jabloňka poziti
vní spoluurčující běžný 0 

Hotel International poziti
vní spoluurčující běžný 0 

Čistírna odpadních vod (stará 
kanalizační čistírna) 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Císařský mlýn poziti
vní doplňující běžný 0 

Železniční stanice Praha – 
Bubeneč 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Areál holešovické elektrárny poziti
vní doplňující běžný 0 

Památková zóna Baba poziti
vní doplňující běžný 0 

Plocha s archeologickými 
stopami Hradiště Baba 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Plocha s archeologickými 
stopami Hradiště Na Farkách 

poziti
vní doplňující běžný 0 
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Znaky dle § 12 zákona Konkrétní identifikované 
znaky a hodnoty 

Klasifikace identifikovaných znaků 
dle: Vliv 

NZ 
projevu významu cennosti 

pozitivní 

neutrální 

negativní 

zásadní 

spoluurčující 

doplňující 

jedinečný 

význačný 

běžný 

0 

X 

XX 

XXX 

XXXX 

+ 

Znaky estetických hodnot 
včetně harmonického 

měřítka a vztahů v krajině 

Údolí podél Vltavy poziti
vní spoluurčující význa

čný 
X

X 

Dramaticky se zvedající 
Podbabské skály a skály PP 

Baba 

poziti
vní doplňující význa

čný 0 

Dramatický projev Sedlecké 
skály a svahy Sedlce 

poziti
vní doplňující význa

čný 0 

Skály a svahy Podhoří poziti
vní doplňující význa

čný 0 

Skály a svahy v okolí 
 zoologické zahrady 

poziti
vní doplňující význa

čný X 

Trojský zámek se zámeckou 
zahradou 

poziti
vní doplňující význa

čný 0 

Pohledově a měřítkově 
kvalitní zástavba v Troji 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Střešní krajina na jihozápadní 
hranici PDoKP 

poziti
vní doplňující význa

čný 0 

Areál čistírny odpadních vod 
(Císařský ostrov) 

negat
ivní doplňující běžný X 

Disharmonické měřítko 
zástavby - průmyslová 

zástavba 
negat

ivní doplňující běžný 0 

Působivá skladba prvků 
krajinné scény 

poziti
vní doplňující význa

čný X 

Okolí zoologické zahrady a 
plochy botanické zahrady 

poziti
vní doplňující běžný X 

Vzrostlá liniová zeleň podél 
komunikací a cest 

poziti
vní doplňující běžný 0 

Plochy zeleně poziti
vní doplňující běžný 0 

Krajinná matrice doplněná 
zelení 

poziti
vní doplňující běžný 0 

 
0 - žádný zásah, X - slabý zásah, XX - středně silný zásah, XXX - silný zásah, XXXX - velmi silný zásah,  

+ - pozitivní vliv 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

III. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 

1. VLIVY NA OBYVATELSTVO VČETNĚ SOCIÁLNĚ EKONOMICKÝCH VLIVŮ 

Vlivy na veřejné zdraví 

Ovzduší 

V tabulce jsou přičteny příspěvky z Rozptylové studie (studie č. 1) k hodnotám průměrných 
ročních imisí a byl vypočten % podíl imisního limitu. 

Tabulka č. 18: Zhodnocení imisních příspěvků k průměrným ročním koncentracím (µg/m3) 

- 
NO2 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 

PM2,5 

(µg/m3) 

Benzen 

(µg/m3) 

BaP 

(ng/m3) 

Imisní pozadí 18,6 až 21,8 23,9 až 24,6 17,5 až 18,1 1,2 až 1,3 1,0 až 1,3 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2023 bez lanovky 

0,070 0,095 <0,095 0,0063 0,0064 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2023 s lanovkou 

0,066 0,095 <0,095 0,0064 0,0066 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2040 bez lanovky 

0,068 0,061 <0,061 0,0060 0,0085 

Navýšení imisních příspěvků 
z dopravy – rok 2040 s lanovkou 

0,066 0,060 <0,060 0,0060 0,0085 

Celkem po realizaci: 

pozadí + nejvyšší příspěvek  
21,87 24,695 <18,195 1,3064 1,3085 

Imisní limit (µg/m3) 40 40 20 5 1 

Podíl imisního limitu (%) 54,7 61,7 91,0 26,1 130,9 

Z tabulky vyplývá, že provoz posuzovaného záměru by neměl ani v kumulaci s navýšenou 
pozaďovou dopravou způsobit překročení platných imisních limitů ročních pro oxid dusičitý, 
suspendované částice PM10 i PM2,5 a benzen. V imisním pozadí lze na základě mapy znečištění 
ovzduší zpracované pro pětileté klouzavé průměry předpokládat spolehlivé plnění platných ročních 
limitů pro tyto škodliviny. 

Prašnost 

Prašností rozumíme přítomnost a šíření tuhých znečišťujících látek (TZL) v ovzduší. Může jít o 
různé prachové částice minerálního, organického nebo biologického původu. Jejich význam pro zdraví 
závisí na jejich velikosti a jejich chemických, fyzikálních a případně biologických vlastnostech. 

Částečky nad 100 µm se téměř úplně zachytí v horních dýchacích cestách, nepronikají do dolních 
cest a jsou tedy zdravotně méně významné. V ovzduší se dlouho neudrží, relativně rychle sedimentují.  

S klesající velikostí částic narůstá jejich podíl, který proniká do plic. Částice o průměru pod 10 µm 
jsou označovány jako frakce PM10, částice pod 2.5 µm jako PM2.5. Zdravotně nejvýznamnější jsou 
částice kolem 1µm, které pronikají v 90 i více procentech do plicních sklípků a ovlivňují jejich stěny. 
Ještě menší částečky (řádu 0.1µm a méně) se začínají chovat jako molekuly plynů a jsou se 
vzduchem zpětně vydechovány. 

Prachové částice působí mechanicky na výstelky horních i dolních dýchacích cest, kde dráždí, 
podněcuje tvorbu hlenu, vyvolává kašel a snižuje odolnost sliznic dýchacího ústrojí k infekcím. 
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Významnější jsou zdravotní účinky prachových částic pocházejících z výfuků motorových vozidel. Mají 
malé rozměry a pravidelně obsahují i adsorbované těžké kovy a různé uhlovodíky, včetně 
karcinogenních. Stávající imisní pozadí je u PM10 na 61,7% limitu, u PM2,5 na 91% limitu. Podle 
výpočtů v rozptylové studii dojde realizací záměru k velmi malému snížení imisí těchto škodlivin. 

Oxidy dusíku 

Oxidy dusíku (NOx) patří k nejvýznamnějším a nejvíce sledovaným škodlivinám výfukových plynů. 
Tímto termínem je označována směs oxidu dusičitého - NO2  a dusnatého - NO. Jsou nejen součástí 
výfukových plynů, ale i emisí z každého spalování. Ve spalovacích motorech je uvolňován NO, který 
se vzdušným kyslíkem rychle oxiduje na NO2, plyn palčivého, dusivého zápachu. Čichově začíná být 
patrný od koncentrací 200 - 400 µg.m-3.  

Účinky vyšších koncentrací NOx na lidský organismus jsou jednak chronické, jednak akutní. Při 
dlouhodobém vdechování zvyšují výskyt nemocí dolních dýchacích cest a jejich projevů. Akutní účinky 
se projeví u vysokých dávek již po krátké expozici. Pokusná vyšetření opakovaně ukázala, že zdraví 
lidé nejsou při krátkodobém (dvouhodinovém) vdechování dotčeni koncentrací pod 1 ppm (1880 µg.m-

3). Při koncentracích 3000 - 9000 µg.m-3 nastupují změny plicních funkcí (vzestup dýchacího odporu) u 
zdravých osob po 10 - 15 minutách. U lidí trpících zánětem průdušek se dýchací funkce zhoršují při 
3000 µg.m-3 již po 5 minutách. Nejcitlivější jsou astmatici, u nichž byly laboratorně zjistitelné změny 
dýchacích funkcí na dvou výzkumných pracovištích shodně nalezeny po 30 – 110 minutových 
expozicích koncentracím 560 µg.m-3. Jiné laboratoře však účinek tak nízkých koncentrací u astmatiků 
nepotvrdily.  

Oxidy dusíku patří do skupiny fotochemických oxidantů spolu s ozonem (O3), peroxyacylnitráty 
(PAN) a četnými dalšími sloučeninami, syntetizovanými ve znečištěném ovzduší za účasti slunečního 
záření ("letní smog"). Již při koncentracích fotochemického smogu kolem 200 µg.m-3 dochází u lidí ke 
dráždění očí. Zvláště vnímavé k dráždivým účinkům fotochemických oxidantů jsou děti; u nich bylo 
prokázáno dráždění horních cest dýchacích a spojivek již při překročení úrovně 100 µg.m-3 O3. 

U NO2 je stávající imisní pozadí na 54,7% limitu. Po realizaci záměru dojde k velmi mírnému 
snížení imisních koncentrací. 

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) 

Termínem polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) je označována velká skupina organických 
sloučenin se dvěma nebo více kondenzovanými benzenovými jádry. Nejznámější z nich a nejlépe 
prozkoumaný je benzo(a)pyren (BaP).  

PAU jsou relativně málo rozpustné ve vodě, v ovzduší se adsorbují na pevné částice. Tvoří se 
hlavně v důsledku pyrolýzních procesů, zejména při neúplném spalování organických materiálů. Do 
životního prostředí proto pronikají zejména v souvislosti s výrobou koksu, spalováním uhlí při 
individuálním vytápění i v průmyslu, a také s výfukovými plyny motorových vozidel. Vysoké 
koncentrace PAU jsou též obsaženy v tabákovém kouři. V ovzduší bylo identifikováno na 500 PAU, 
většina v literatuře uváděných měření však byla provedena na BaP a několika málo dalších 
reprezentantech této skupiny. V ovzduší evropských měst jsou koncentrace BaP uváděny nejčastěji 
v rozmezí cca 1 až 10 ng.m-3. Vdechování PAU může podle literárních údajů přispívat ke vzniku 
rakoviny plic. 

Za pravděpodobně karcinogenní pro člověka jsou považovány především dva, benzo(a)pyren a 
dibenzo(a,h)antracen. Karcinogenní potence dalších PAU je podstatně nižší, v některých případech i 
nulová.  

Jak uvádíme v kapitole D.III.2. je v současné době překračován imisní limit pro roční průměrnou 
roční koncentraci benzo(a)pyrenu. Imisní příspěvek výhledově změněných intenzit dopravy se 
pohybuje ve všech čtyřech modelových situacích na řádové úrovni jednotek pikogramů, což jsou 
hodnoty pod úrovní jednoho procenta limitu. Ve výše již citované publikaci Světové zdravotnické 
organizace (WHO, 1998) jsou uvedeny kvalifikované odhady karcinogenního rizika pro člověka, který 
by po celý život vdechoval ovzduší s koncentrací 1 ng BaP/m3 vzduchu. Jsou odvozeny z 9 vědeckých 
prací, jejichž závěry se navzájem liší, riziko se pohybuje mezi maximem 1,1E-6 a minimem 7,0E-9. 
Jiný koeficient, odvozený ze starší literatury, je uveden v publikaci WHO „Air quality guidelines for 
Europe“, a to 8,7E-5 na 1 ng BaP. Tento druhý koeficient je shodný s platnou hodnotou imisního limitu 
průměrné roční koncentrace  benzo(a)pyrenu. K hodnocení rizika v posuzované oblasti použijeme 
tedy druhý koeficient. Dnes je v území imisní limit dosahován a překračován, imisní pozadí je na 100% 
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- 130% limitu. Realizace záměru bude znamenat příspěvek k imisním koncentracím v řádu 
piktogramů, tento příspěvek je naprosto minimální a neměřitelný. 

Celkové hodnocení vlivu znečištění ovzduší 

Z rozptylové studie (studie č. 1) vyplývá, že většina zkoumaných škodlivin se za současného stavu 
vyskytuje v ovzduší okolního obytného území v podlimitních koncentracích a že realizace záměru tuto 
situaci prakticky nezmění. Jedinou výjimkou je benzo(a) pyren, u kterého je na 88% území dotčeného 
dopravou imisní limit překročen, na 22% území je limit dosažen. Imisní příspěvek změněných intenzit 
dopravy souvisejících se záměrem se pohybuje v řádové úrovni jednotek pikogramů, což jsou hodnoty 
pod úrovní jednoho procenta limitu. Tyto hodnoty imisních příspěvků lze označit za nevýznamné.  

Hluk 

Hluk je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících kvalitu především městského prostředí a je 
považován za jeden z nejzávažnějších faktorů negativně působících na zdravotní stav obyvatel. 
Důsledkem hlukové zátěže je zvyšování celkové nemocnosti, vznik neuróz, poruch spánku, 
poškozování sluchu i chorobných změn krevního tlaku. Nárůst ekvivalentní hladiny hluku A o 10 dB se 
projeví 10 – 12 % přírůstkem celkové nemocnosti. Následky se většinou projevují s určitým zpožděním 
a s individuálním účinkem podle citlivosti každého jedince. Více než 90 % hluku je způsobováno 
lidskou činností a z toho přibližně 80 % hluku je vytvářeno dopravou, zejména automobilovou. 

Při kvalitativní charakteristice možných zdravotních účinků expozice hluku je možné orientačně 
vycházet z následující tabulky, ve které jsou vybarvením znázorněny prahové hodnoty hlukové 
expozice pro nepříznivé účinky hluku ve venkovním prostředí v denní době, které se dnes považují za 
dostatečně prokázané. Tyto prahové hodnoty platí pro větší část populace s průměrnou citlivostí vůči 
hluku. 
Tabulka č. 19: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – den (LAeq, 6–22) 

Nepříznivý účinek  dB(A) den  
40–45  45–50  50–55  55–60  60–65  65–70   70+    

Sluchové postižení*                       
Zhoršené osvojení řeči a čtení u dětí                       
Ischemická choroba srdeční                       
Zhoršená komunikace řečí                       
Silné obtěžování                       
Mírné obtěžování                       

* přímá expozice hluku v interiéru (LAeq, 24h) 

Tabulka č. 20: Prokázané nepříznivé účinky hlukové zátěže – noc (LAeq, 22–6 h) 
Nepříznivý účinek  dB(A) noc  

35–40  40–45  45–50  50–55  55–60   60+    
Zhoršená nálada a výkonnost následující den                    
Subjektivně vnímaná horší kvalita spánku                    
Zvýšené užívání sedativ                    
Obtěžování hlukem                    
Zvýšená nemocnost                    

Ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, se hygienický limit hluku v ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru (s výjimkou hluku z leteckého provozu a 
vysokofrekvenčního impulsního hluku) stanoví součtem základní hladiny akustického tlaku LAeq,T = 50 
dB a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době.  
Tabulka č. 21: Korekce pro stanovení hygienických limitů hluku dle NV č. 272/2011 Sb. 

Způsob využití území Korekce [dB] 
1) 2) 3) 4) 

Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových 
zdravotnických zařízení včetně lázní -5 0 +5 +15 

Chráněný venkovní prostor lůžkových 0 0 +5 +15 
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Způsob využití území Korekce [dB] 
1) 2) 3) 4) 

zdravotnických zařízení včetně lázní 
Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a 
chráněný ostatní venkovní prostor 0 +5 +10 +20 

Pozn.: Korekce uvedené v tabulce se nesčítají. 

Pro noční dobu se pro chráněný venkovní prostor staveb přičítá další korekce –10 dB, s výjimkou hluku z 
dopravy na železničních drahách, kde se použije korekce  -5 dB. 
1) Použije se pro hluk z provozu stacionárních zdrojů hluku, hluk z veřejné produkce hudby, hluk na 

účelových komunikacích a hluk ze železničních stanic vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu 
nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.  

2) Použije se pro hluk z dopravy na silnicích III. třídy a místních komunikacích III. třídy a drahách. 
3) Použije se pro hluk z dopravy na dálnicích, silnicích I. a II. třídy a místních komunikacích I. a II. třídy 

v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních 
pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových 
komunikací a drahách uvedených v bodu 2) a 3). Tato korekce zůstává zachována i po položení nového 
povrchu vozovky, prováděné údržbě a rekonstrukci železničních drah nebo rozšíření vozovek při 
zachování směrového nebo výškového vedení pozemní komunikace, nebo dráhy, při kterém nesmí dojít 
ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním prostoru staveb nebo v chráněném venkovním 
prostoru, a pro krátkodobé objízdné trasy. Tato korekce se dále použije i v chráněných venkovních 
prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo nástavbě stávajícího obytného objektu nebo 
víceúčelového objektu nebo v případě výstavby ojedinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci 
proluk, a výstavby ojedinělých obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich 
historických částí. 

Tabulka č. 22: Hodnoty hluku působeného dopravou na pozemních komunikacích a dráhách pro použití 
další korekce + 5 dB podle § 12 odst. 6 věty třetí 
Pozemní komunikace a železniční dráhy Doba dne LAeqT[dB] 
Dálnice, silnice I. a II. tř., místní komunikace I. a II. tř. Denní 65 

Noční 55 
Silnice III. tř., komunikace III. tř. a účelové komunikace Denní 60 

Noční 50 
Železniční dráhy v ochranném pásmu dráhy Denní 65 

Noční 60 
Železniční dráhy mimo ochranné pásmo dráhy Denní 60 

Noční 55 

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována Akustická studie (Greif-
akustika s.r.o.), která je přiložená jako studie č. 2 tohoto Oznámení a její závěry zhodnoceny v kapitole 
D.III.3.  Ze závěrů této studie vyplývá, že vlivem stínění hmotou objektů stanice lanovky a vlivem 
snížení počtu vozidel na pozemních komunikacích dochází ve většině kontrolních bodů ke snížení 
hluku z automobilové  dopravy  v posuzované  lokalitě až o 2,7 dB, případný nárůst hluku je 
maximálně o 0,2 dB. V žádném z bodů nedojde k překročení hygienických limitů hluku realizací 
záměru. Tyto závěry platí pro výhled v roce 2023, tak i pro stav naplnění ÚP hl. m. Prahy pro rok 
2040.  

Hluk patří k typickým a závažným škodlivým faktorům životního prostředí vyspělých zemí. 

Již hladiny hluku pohybující se v blízkosti základních limitů působí na celou exponovanou 
populaci. Dnes je tak dotčena značná část našeho městského obyvatelstva. Mezi lidmi jsou však velké 
rozdíly citlivosti na hluk v závislosti na individuálních vlastnostech nervového systému, zdravotním 
stavu, věku aj. Výskyt osob vysloveně senzitivních na hluk se v naší populaci odhaduje na 5 - 8%. Na 
druhé straně existuje obdobně velká skupina lidí ke hluku relativně odolných. U zbytku populace 
stoupá účinek s rostoucí intenzitou hluku (ovšem i v závislosti na řadě dalších faktorů). Rušivé 
působení hluku má poněkud odlišné účinky v době denní a v době noční. 

Zvýšené úrovně denního hluku působí především na nervový systém a psychiku člověka. Touto 
cestou se při intenzivním působení mohou podílet i na psychosomatických poruchách. Vyvolávají: 

a) rušení, jestliže interferují s nějakou činností nebo odpočinkem (duševní prací, řečovou 
komunikací, spánkem aj.), 

b) rozmrzelost, tj. pocit nepohody, odpor a nelibost, vznikající při nuceném vnímání zvuků, k nimž má 
jedinec zamítavý postoj, 

c) pocit obtěžování nepřípustným ovlivňováním životního prostředí a osobních a skupinových práv, 
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d) změny sociálního chování (v hlučném prostředí klesá ohleduplnost, ochota poskytnout pomoc a 
schopnost spolupracovat, roste celková podrážděnost a agresivita). 

Subjektivní pocit rozmrzelosti z hluku a obtěžování hlukem je dán emoční složkou vnímání. 
Podrážděnost, která v této souvislosti vzniká, vede k pocitu diskomfortu až odporu, důsledkem je 
zhoršení psychické pohody. Emocionální prožitek není principiálně vázán na intenzitu hlukového 
podnětu. Pocity obtěžování se však vyskytují častěji v prostředí s vyššími hladinami hluku.  

Přímé zdravotní účinky (především na srdečně cévní soustavu) nastupují až při vyšších 
intenzitách. Ekvivalentní hladina 65 dB v denní době představuje krajní mez pro obytné prostředí 
sídelního útvaru z hlediska zdravotních rizik. Příznivé akustické klima z hlediska akustické pohody pro 
regeneraci pracovní schopnosti je dáno ve venkovním prostoru pro pobyt  lidí ekvivalentní hladinou 
nižší než 50 až 55 dB. 

Ani při dodržení základního limitu 50 dB není zajištěna plná ochrana citlivých lidí, asi 10 % osob i 
tak zažívá pocit rozmrzelosti z hluku. 

Z důvodů uvedených literárních poznatků zde vycházíme jednoznačně ze základních limitů 
ekvivalentních hlukových hladin, tj. 50 dB ve dne. Korekce umožňované stávajícími předpisy (nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění) mají význam právní, nikoli fyziologický. Lidé jsou hlukem 
určité úrovně obtěžováni nezávisle na tom, zda v daném místě byla korekce povolena či nikoli. 

V rozmezí hodnot blízkých základním přípustným hladinám (50 dB ve dne a 40 dB v noci) je podle 
některých autorů možno odvodit,  že růst hlučnosti o 5 dB zvyšuje počet rozmrzelých osob o cca 10 -
 15 %. Holandský ústav TBO Prevention and Health v Leidenu zpracoval na základě řady 
epidemiologických studií z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie polynomické rovnice třetího řádu pro 
vztah hladin pouličního hluku a výskytu rozmrzelosti z hluku u obyvatel. Uvedený holandský ústav 
stanovil na základě epidemiologických studií také nejnižší ekvivalentní hladiny pouličního hluku 
v dB(A), pod nimiž nebyly pozorovány přímé zdravotní efekty. U denního hluku je to pro zvýšený 
krevní tlak 70 dB a pro ischemickou srdeční chorobu 65 – 70 dB, u nočního hluku je takovou hladinou 
pro kvalitu spánku 40 dB, pro náladu v následujícím dni necelých 60 dB a pro výkonnost v 
následujícím dni rovněž necelých 60 dB. 

Vrátíme-li se k údajům o úrovních ekvivalentního hluku v denní době v jednotlivých referenčních 
bodech, můžeme s použitím údajů o vztahu dávka – odpověď konstatovat, že hluk z provozu lanové 
dráhy dosáhne maximálně 47 dB. U stávající hlukové zátěže je v některých bodech dosahováno až 70 
dB, ale tato hodnota není nikde překračována. Takže zde nelze vlivem hluku předpokládat zvýšení 
krevního tlaku. V některých místech vystupují hlukové hladiny nad 65 dB, tedy k úrovni, kde by se 
mohly začít uplatňovat vlivy na ischemickou srdeční nemoc. Ve většině kontrolních bodů dochází 
k poklesu hlukové zátěže. 

Z výše popsaného hodnocení jednoznačně vyplývá, že denní hladina je již za současného stavu 
na průjezdních trasách obcí nadměrná a zvyšuje míru rušení a výskyt rozmrzelosti obyvatelstva. 
Varianta se záměrem (v roce 2023 i 2040) ke zhoršení situace nepovede. V některých úsecích dojde 
ke snížení hluku. 

Závěr 

Na základě provedeného vyhodnocení lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací a provozem 
záměru, nebude znamenat zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele v okolí záměru. Vliv je hodnocený 
jako nulový nebo s mírným kladným vlivem. 

Sociální a ekonomické vlivy 
Záměr spočívá ve výstavbě a provozu lanové dráhy, která bude součástí MHD a nabídne tak 

novou formu veřejné dopravy. Jako pozitivní sociální vliv je možné hodnotit zkrácení doby přepravy 
obyvatel mezi Bohnicemi a Podbabou/Dejvicemi. Pozitivním ekonomickým vlivem bude snížení osobní 
automobilové dopravy, které tento záměr vyvolá. Kladně lze hodnotit také fakt vzniku nového a 
rychlého propojení Bohnic a Podbaby ekologickou formou dopravy. Z hlediska významnosti v rámci 
dopravy v Praze je možné hodnotit tyto vlivy jako malé. 

Závěr 

Sociální a ekonomické vlivy jsou hodnoceny jako malé. 
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2. VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 

Změny v čistotě ovzduší 
Pro hodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována samostatná rozptylová studie (RNDr. M. 

Zambojová) jež je přílohou tohoto oznámení (Studie č. 1)  

Provoz lanovky s sebou přinese změny intenzit osobní i městské hromadné dopravy na 
komunikacích v širším okolí. Rozptylová studie řeší oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a PM2,5, 
benzen a benzo(a)pyren, což jsou hlavní škodliviny v emisích z automobilové dopravy. 

Stávající intenzity dopravy se na hodnotách imisních koncentrací v pozadí již podílejí. Rozptylová 
studie počítala změny hodnot imisních příspěvků z automobilové dopravy oproti současnosti a 
zejména pak porovnávala imisní příspěvky ve výhledech pro roky 2023 a 2040 pro nulovou variantu 
(bez záměru) a aktivní variantu (po realizaci záměru lanovky). V imisním pozadí je překračován imisní 
limit pro roční průměrnou koncentraci benzo(a)pyrenu. Imisní příspěvek výhledově změněných intenzit 
dopravy se pohybuje ve všech čtyřech modelových situacích na řádové úrovni jednotek pikogramů, 
což jsou hodnoty pod úrovní jednoho procenta limitu. 

V řešené lokalitě lze očekávat plnění platných imisních limitů pro roční průměr oxidu dusičitého, 
částic PM10 i PM2,5 a benzenu. Také maximální hodinové imisní koncentrace NO2 a maximální denní 
koncentrace PM10 lze v řešené lokalitě očekávat na podlimitní úrovni. Nejkritičtějším parametrem 
imisního pozadí jsou (stejně jako na území téměř celé Prahy) průměrné roční koncentrace 
benzo(a)pyrenu, které jsou v imisním pozadí ve dvou čtvercích pokrývajících mapovanou lokalitu 
přímo na úrovni limitu a v sedmi čtvercích nad úrovní limitu.  

Na základě výsledků rozptylové studie (studie č. 1) lze konstatovat, že imisní příspěvky 
odpovídající očekávaným změnám intenzit dopravy v řešené lokalitě k průměrným ročním 
koncentracím oxidu dusičitého, částic PM10 i PM2,5 a benzenu nezpůsobí ve výhledu let 2023 i 2040 
překročení příslušných platných imisních limitů pro roční průměr těchto škodlivin. Lze předpokládat 
také, že kumulativní imisní příspěvky k hodinovým maximům NO2 i k denním maximům PM10 
nezpůsobí při provozu záměru při přibližném zachování imisního pozadí překročení příslušných 
platných imisních limitů pro krátkodobá maxima těchto škodlivin.  

Problematičtější je hodnocení imisního příspěvku k průměrným ročním koncentracím 
benzo(a)pyrenu vzhledem k tomu, že v imisním pozadí je tento limit překračován. Imisní příspěvek 
automobilové dopravy odpovídající očekávaným změnám intenzit dopravy se však i v kumulaci 
s navýšenou pozaďovou dopravou pohybuje na řádové úrovni nejvýše pikogramů. Jedná se o imisní 
příspěvek pod úrovní jednoho procenta imisního limitu. Vzhledem k tomu, že mez detekce imisních 
měření prováděných na imisních stanicích činí 40 pg/m3, jsou kumulativní změny na úrovni pikogramů 
nedetekovatelné. 

Realizace lanovky se z imisního hlediska pozitivně projeví zejména v Troji na příjezdu 
k Zoologické zahradě, tedy tam, kde provoz lanovky vyvolá významný pokles individuální 
automobilové i autobusové dopravy. V těchto místech byl pokles imisních příspěvků vypočten u všech 
škodlivin. 

Vlivy na klima 
Vlivy záměru na makroklima a mezoklima lze vzhledem k charakteru záměru vyloučit. Určité vlivy 

jsou možné v měřítku mikroklimatickém, vlivem odstranění vegetace na plochách jednotlivých stanic 
by bylo možné uvažovat místní zvýšení teplotních extrémů. S ohledem na velikost zastavěné plochy 
budou tyto vlivy zcela zanedbatelné.  

Mikroklima – podnebí nejmenších prostorů, obvykle o horizontálních rozměrech do 1 km, v němž 
se uplatňují vlivy cirkulačních prvků s jakoukoliv polohou osy vírů. Jiné definice spojují mikroklima 
s homogenním aktivním povrchem, jímž se podmínky utváření mikroklimatu liší od okolí (např. 
mikroklima pole, lesa, terénních útvarů, ulic apod.).  

Závěr 

Vliv záměru na ovzduší nezpůsobí překročení imisních limitů. Vyvolané změny v dopravě budou 
znamenat mizivé změny imisních příspěvků oproti stavu bez lanovky. Pokles imisních příspěvků byl 
zjištěn u NO2, PM10, PM2,5; malý nárůst u benzenu a benzo-a-pyrenu. Vliv na klima je nevýznamný. 
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3. VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI A DALŠÍ FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY 
Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována Akustická studie (Greif-

Akustika s.r.o.), která je přiložená jako studie č. 2.  

Závěr akustické studie: 

Akustická studie zhodnotila vliv lanovky na hlukovou situaci jako pozitivní. Vlivem stínění hmotou 
objektů stanice lanovky a vlivem snížení počtu vozidel na pozemních komunikacích dochází ve 
většině kontrolních bodů ke snížení hluku z automobilové  dopravy  v posuzované  lokalitě,  a  to  jak 
ve výhledovém roce 2023, tak i pro stav naplnění ÚP hl. m. Prahy pro rok 2040. V obou výpočtových 
stavech v kontrolních bodech s překročeným hygienickým limitem záměr nezpůsobí nárůst hluku z 
automobilové dopravy překročení hygienických limitů. U tramvajové dopravy mírný  nárůst  hluku v 
ulici  Papírenská (ve variantním umístění dolní stanice Podbaba A) je v rámci plnění hygienických 
limitů, a proto jej lze tolerovat. Protože neexistuje konkrétní dodavatel technologie, nejsou parametry 
pro hluk z provozu lanové dráhy. Proto byly v akustická studii stanoveny limitní hladiny hluku pro 
jednotlivé zdroje hluku tak, aby byly splněny příslušné hygienické limity. Navržené limitní hlučnosti pro 
jednotlivé části nově navrhované lanové dráhy jsou srovnatelné s hlučností  lanové  dráhy v ZOO 
Praha,  kde je limitní hodnoty LAeq,8h = 50 dB  pro hluk  ze stacionárních zdrojů (dolní stanice ZOO 
Praha) splněna již ve vzdálenosti 25 m od objektu dolní stanice. Lanová dráha v ZOO byla uvedena 
do provozu v roce 1977. Moderní lanové dráhy  mají výrazně nižší hlučnost a je proto předpoklad, že 
hlučnost nové lanové dráhy bude výrazně nižší než jsou navržené limity. 

Ve výhledu pro rok 2023 byl výpočet hlukové zátěže proveden pro variantní umístění dolní stanice 
Podbaba A, B, C a horní stanice Bohnice A a B. Ve všech výpočtových stavech dochází  k překročení  
hygienického  limitu v ulici Pod  Hrachovkou, V Podhoří, K Pazderkám, Bohnicím a Trojská. K 
překročení hygienického limitu dále dochází ve výpočtovém stavu v ulici Papírenská). Ve všech těchto 
bodech, s dnes překročeným hygienickým limitem, dochází vlivem výstavby záměru lanovky k poklesu 
hluku nebo k nulové změně hluku, a proto lze překročení hygienického limitu tolerovat a není třeba 
navrhovat protihluková opatření. V ostatních kontrolních bodech  jsou  příslušné  hygienické  limity  
splněny.  Vlivem  záměru  dochází k prokazatelnému poklesu hluku nebo k velmi malému nárůstu 
hluku, a to v rozmezí -2,2 až +0,1 dB. Případný nárůst hluku je zanedbatelný, a protože je v rámci 
plnění hygienických limitů, lze ho tolerovat. Vlivem stínění hmotou objektu lanovky dochází k poklesu 
hluku v lokalitě Podbaba (ulice  Papírenská, Jednořadá,  Podbabská)  ve  variantě  V1A (ulice 
Papírenská, Jednořadá, Máslová a Nad Paťankou) ve variantě V1B (ulice Papírenská, Jednořadá, 
Máslová a Nad Paťankou) ve variantě V1C. Vlivem poklesu množství vozidel a vlivem stínění hmotou 
objektů lanovky dochází k poklesu hluku v lokalitě Troja téměř  ve  všech  kontrolních  bodech  ve  
všech  výpočtových  stavech  V1A,  V1B,  V1C,  a  to v kontrolních bodech KB21 – KB26 (ulice V 
Podhoří, Pod Hrachovkou, Pod Sklenářkou), KB27 –  KB29 (ulice Na Farkách), KB30 – KB39 (ulice K 
Pazderkám) a KB41 – KB44 (ulice K Bohnicím, Trojská). 

Ve výhledu pro rok 2040 ve všech  výpočtových  stavech  dochází  k překročení  hygienického  
limitu pro ulice Pod Hrachovkou, V Podhoří, K Pazderkám, K Bohnicím a Trojská. Ve všech těchto 
bodech však vlivem výstavby záměru lanovky dochází k poklesu hluku, a proto lze překročení 
hygienického limitu tolerovat a není třeba realizovat protihluková opatření. V ostatních kontrolních 
bodech  jsou  příslušné  hygienické  limity splněny a  dochází  vlivem  záměru k prokazatelnému 
poklesu hluku, resp. k velmi malému nárůstu hluku, a to v rozmezí ΔL = -2,4 až +0,2 dB (varianta 
V3A a V3C), ΔL = -2,7 až +0,2 dB (varianta V3B).  Případný nárůst hluku je však v rámci plnění 
hygienických limitů, a proto ho lze tolerovat. Vlivem stínění hmotou objektu lanovky dochází k poklesu 
hluku v lokalitě Podbaba v v ulici Papírenská, Jednořadá, Podbabská ve variantě V1A, a v ulici  
Papírenská,  Jednořadá,  Máslová ve variantě V1B a ulici Papírenská, Jednořadá, Máslová ve 
variantě V1C. Vlivem poklesu množství vozidel a vlivem stínění hmotou objektů lanovky dochází k 
poklesu hluku v lokalitě Troja téměř ve všech kontrolních bodech ve všech výpočtových stavech. 

Závěr 

Z hlediska hluku lze stavbu lanovky doporučit, neboť vlivem stínění hmotou objektů stanice 
lanovky a vlivem snížení počtu vozidel na pozemních komunikacích dochází ve většině kontrolních 
bodů ke snížení hluku z automobilové  dopravy  v posuzované  lokalitě,  a  to  jak ve výhledovém roce 
2023, tak i pro stav naplnění ÚP hl. m. Prahy pro rok 2040. V obou výpočtových stavech v kontrolních 
bodech s překročeným hygienickým limitem záměr nezpůsobí nárůst hluku z automobilové dopravy 
překročení hygienických limitů. Variantní umístění dolní stanice lanové dráhy Podbaba A, B, C i horní 
stanice lanové dráhy Bohnice A, B je z hlediska hluku srovnatelné a žádná z pozic dolní i horní stanice 
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negativně neovlivní hlukovou situaci v posuzovaných lokalitách. 

. 

4. VLIVY NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
Z hlediska Rámcové směrnice o vodách 2000/60/ES je nutné zhodnotit zda záměr nepředstavuje 

významný negativní zásah do hydromorfologických vlastností vodních toků nebo jiných mokřadů, ani 
významný negativní zásah do fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností útvarů 
povrchových či podzemních vod. Rámcovými cíli pro ochranu a zlepšení stavu povrchových vod jsou:  

• zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod,  

• zajištění ochrany, zlepšení stavu a obnova všech útvarů těchto vod (s výjimkou umělých a 
silně ovlivněných vodních útvarů) a dosažení jejich dobrého stavu,  

• zajištění ochrany a zlepšení stavu všech umělých a silně ovlivněných vodních útvarů a 
dosažení jejich dobrého ekologického potenciálu a dobrého chemického stavu,  

• cílené snížení znečištění nebezpečnými látkami, nutriety a organickými látkami, tj. 
zastavení nebo postupné odstranění emisí těchto látek a zabránění jejich vnosu z 
plošných zdrojů a z významných dešťových oddělovačů.  

 

Záměr nebude mít významný vliv na vliv na spotřebu pitné vody ani na produkci odpadních vod. 
Ve stanicích lanovky budou WC pro zaměstnance a pro veřejnost. Spotřeba pitné vody a tedy i 
produkce splaškových vod je odhadovaná na 1000 m3/rok ze všech tří stanic. Splaškové vody budou 
vedeny do jednotné kanalizace a dále na UČOV. Nároky na potřebu technologické vody nebudou. 
Změna kvality povrchových a podzemních vod není předpokládaná.. 

Změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny podzemních vod 
Dešťové vody ze střech stanic lanové dráhy budou vedeny do vsakovacích zařízení (studny, 

průlehy, koryta…). Přepokládáme že 80%-100% zachycených srážkových vod bude infiltrováno. 
S ohledem na blízkost toku Vltavy bude vliv na vydatnost zdrojů a hladinu podzemní vody nulový. 
Z hlediska nepříznivých účinků povodní a sucha a hospodaření s povrchovými a podzemními vodami 
se jedná o vhodné řešení.  

Celkově lze konstatovat, že  záměr je v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách 2000/60/ES, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky a že záměr nenaruší 
uskutečňování environmentálních cílů stanovených  této směrnice. 

Závěr 

Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné. Záměr je v souladu 
s Rámcovou směrnicí o vodách. 

5. VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY 
Z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatelstva lze uvažovat tyto havarijní stavy: 

- výbuch bioplynu v UČOV Praha nebo havárie v připravované stáčírně BioCNG a následné 
ohrožení pasažérů v kabině lanovky 

- pád předmětu z lanové dráhy do území UČOV 

- porucha technologického zařízení lanovky 

- náraz letícího stroje do zařízení lanovky a následný pád do ÚČOV 

- pád podpěry do ÚČOV 

- požár 

Technické řešení při poruše technologického zařízení lanovky je součástí Koncepce požárního 
zabezpečení a je popsané v kapitole B.I.6. Bezpečnostní systém umožní odpojení kabin od pohonu a 
následně kabiny samovolně sjedou do níže položené stanice. Cestující tedy budou evaukováni ve 
stanicích. 
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Havarijní stavy související s přechodem lanovky přes UČOV byly popsány v kapitole B.III.5. 
Obecně lze konstatovat, že se jedná o případy které jsou málo pravděpodobné, řešitelné technickým 
opatřením (pád předmětu z lanovky bude zamezen neotevíratelnými kabinami s klimatizací) nebo 
s lanovkou nesouvisející a zejména s dopady na stávající výstavbu v okolí UČOV (výbuch metanu, 
pád letadla). 

Problematiku požáru a poruchy technologického zařízení lanovky bude řešit Provozní řáde a 
Havarijní plán. 

Závěr 

Vliv je hodnocen jako významný, řešitelný souborem technických opatření a tedy přijatelný. 

6. VLIVY NA PŮDU 

Zábory půd (ZPF, PUPFL) 
Pro výstavbu stanic lanovky bude potřeba zábor půdy vedené v ZPF v řádu stovek m2, protože 

jedna parcela je vedena jako zahrada, jedna parcela jako lesní pozemek a dvě jako orná půda. Jde o 
půdu v III., IV. a V. Třídě ochrany ZPF. Přesný zábor parcel, nutný pro výstavbu, není v tuto chvíli 
vypočítaný a bude řešený v rámci další fáze projektové přípravy. 

Závěr 

Vliv záměru na půdy je nevýznamný. 

7. VLIV NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 
Záměr nebude mít vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje. 

Závěr 

Vliv je hodnocen jako nulový. 

8. VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 
Novostavba lanovky bude znamenat nový prvek městské hromadné dopravy. Lanovka má za cíl 

zlepšit dopravní spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, a tím snížit počet autobusů jezdících z Prahy 8 na 
metro C a tím uvolnit kapacitu linky metra C (cca o 10 tisíc cestujících denně), dále pak snížit počet 
jízd osobních automobilů. 

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti jsou středně významné a pozitivní. 

9. VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 
Lanovka bude využívaná pro dopravu do ZOO a usnadní přístup a využívání cyklostezky A2 jak 

cyklisty, tak sportovci a turisty. 

Závěr 

Vliv záměru na rekreační využití krajiny bude nepřímý, formou zlepšení dostupnosti stávající 
rekreační nabídky. 

10. VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Vlivy na faunu a flóru 
Na plochách stanic lanovky dojde k odstranění zeleně a výkopu stavební jámy. U stanice Podbaba 

se jedná o plochu městské zeleně, mezistanice Troja je situována na užitkovou zahradu a sad. 
Stanice Bohnice je umístěna do biotopu městské zeleně a extenzivně udržovaných kulturních 
trávníků. V plochách výstavby stanic tak nedojde k významnějšímu ovlivnění biotopů, fauny a flóry.  

Podpěry 1 a 2 jsou na Císařském ostrově. Při umístění stanice Podbaba ve variantě A a B budou 
podpěry v místě biotopu městské zeleně, ve variantě C budou podpěry v převážně nepřírodní vegetaci 
tvořené doprovodnou zelení podél Vltavy, kde jsou především vzrostlé hybridní topoly a eutrofní 
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ruderální bylinný podrost. V místech podpěr 1 a 2 bude nutné kácení dřevin. 

Podpěra 3 je v biotopu charakterizovaném jako sušší trávník, aktuálně jde o pastvinu zvěře ZOO 
Praha. 

Podpěra 4 je umístěna do území třešňového sadu „Palírka“, vegetačně se jedná o reprezentativní 
a velmi dobře zachovalé společenstvo kostřavových trávníků písčin v kombinaci s dřevinami sadu. 
Jedná se o společenstvo floristicky poměrně pestré, botanicky v řešeném území nejhodnotnější. 
V místě podpěry 4 nedojde ke kácení dřevin, přístupové cesty budou použity pouze stávající tak, aby 
se minimalizovaly negativní vlivy na faunu a floru.   

Podpěra 5 je v místě, které porůstá degradovanou sušší variantou mezofilního ovsíkového 
trávníku. Stejně jako u podpěry 4 zde nedojde ke kácení dřevin, přístupové cesty budou použity pouze 
stávající tak, aby se minimalizovaly negativní vlivy na faunu a floru.   

Pro posouzení vlivů záměru na faunu a floru byl zpracován Biologický průzkum a Dendrologický 
průzkum (Ing. Pavel Jaroš), studie č. 4 a 5 v příloze. 

Biologický průzkum zjistil přítomnost 103 druhů obratlovců, z toho 1 druh obojživelníka, 4 druhy 
plazů, 79 druhů ptáků a 19 druhů savců. Zaznamenán byl výskyt 24 zvláště chráněných druhů, 
přičemž část z nich má užší vazbu k řešenému území jednotlivých dílčích úseků a mohou být realizací 
záměru negativně ovlivněna. Z hlediska flory bylo celkem zjištěno 296 druhů cévnatých rostlin, 
z tohoto počtu je jeden druh zvláště chráněný - Svída dřín. 

Biologický průzkum (studie č. 4) konstatuje možnost negativního ovlivnění chráněných druhů. Vlivy 
na faunu a flóru budou nevratné, negativní vlivy na zvláště chráněné druhy je možné snížit až 
minimalizovat realizací kompenzačních opatření a monitoringem v období provozu.  

Likvidace, poškození stromů a porostů rostoucích mimo les 
Podle Dendrologického průzkumu (studie č. 5) dojde ke kácení dřevin v místě všech stanic 

lanovky a pro podpěry 1 a 2 na Císařském ostrově.  V místech podpěr 3, 4 a 5 kácení nebude. Počet 
kácených dřevin bude podle varianty umístění stanice Podbaba (A,B,C) a Bohnice (A,B) v počtu mezi 
43 a 48 ks dřevin, rozloha kácených porostů dřevin bude v rozmezí 16 087 m2 až 50 858 m2. Hodnota 
dřevin dle AOPK se pohybuje mezi 1 309 678 Kč a 1 509 714 Kč. Rozsah kácení je pravděpodobně 
nadhodnocený a ve skutečnosti bude výrazně menší. Předpokládáme, že v rámci DUR se rozsah 
kácení upřesní a bude menší, než jak uvádí Dendrologický průzkum. Už jen proto, že plochy všech tří 
stanic zabírají 4059 m2 a rozloha kácených dřevin dle dendrologie je 4x až 10x větší.  

Vliv je mírně až středně významný, v závislosti na rozsahu kácení dřevin a porostů dřevin. 

Likvidace, poškození lesních porostů 
V lesních porostech nedojde ke kácení. 

Likvidace, zásah do prvků ÚSES a VKP 
Realizací záměru nedojde k ovlivnění prvků ÚSES ani k zásahu do VKP ve smyslu zákona č. 

114/1992 Sb..    

Závěr 

Vliv záměru na faunu, flóru a ekosystémy je negativní. Při uplatnění kompenzačních opatření a 
monitoringu je možné negativní vlivy snížit až minimalizovat. 

 

11. VLIVY NA KRAJINNÝ RÁZ 
Záměr se stane v krajině novým významným liniovým prvkem. Svou výškou a délkou bude 

zasahovat do dílčích scenerií. Vzhledem ke svému charakteru se nebude ve vzdálenějších pohledech 
výrazněji uplatňovat. Lze konstatovat, že navrhovaný záměr neovlivní podstatným negativním 
způsobem krajinná panoramata. Vyhodnocení vlivů na jednotlivá zákonná kritéria uvádí následující 
tabulka. 
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Tabulka č. 23: Vlivy stavby na zákonná kritéria krajinného rázu (§ 12 zákona) 

Rysy a hodnoty krajinného rázu dle § 12 
Vliv navrhovaného 

záměru 

Vliv na rysy a hodnoty přírodní 

charakteristiky 
střední 

Vliv na rysy a hodnoty kulturní 

charakteristiky 
slabý 

Vliv na VKP střední 

Vliv na ZCHÚ slabý 

Vliv na kulturní dominanty střední 

Vliv na estetické hodnoty střední 

Vliv na harmonické měřítko krajiny slabý 

Vliv na harmonické vztahy v krajině slabý 

 

Celkový zásah do krajinného rázu místa a oblasti můžeme identifikovat jako slabý až střední. 

Závěr 

Vliv záměru na krajinný ráz je hodnocen jako slabě až středně silný negativní. 

12. VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A KULTURNÍ PAMÁTKY 
V zájmovém území se nenacházejí kulturní památky. Stanice Podbaba a Troja leží v Ochranném 

pásmu Památkové rezervace hl.m. Prahy. V blízkosti budoucí trasy lanové dráhy jsou usedlosti 
Sklenářka, Pazderka. 

Zájmové území je, tak jako celá ČR, územím s pravděpodobnou možností výskytu 
archeologických památek. Při případném archeologickém nálezu je třeba tento nahlásit příslušnému 
orgánu.  

Závěr 

Vliv je hodnocen jako minimální 

 

13. VLIVY NA DOPRAVU 
Plánované tramvajové trati Podbaba-Suchdol a Kobylisy-Bohnice mají synergický efekt se 

záměrem výstavby lanovky Podbaba-ZOO-Troja, protože se budou velmi dobře doplňovat. 
V Bohnicích je umístění konečné stanice TT plánováno do prostoru křižovatky K Pazderkám x 
Lodžská, což umožňuje vytvoření kvalitního přestupního uzlu mezi lanovkou a tramvají. 

TT Podbaba-ZOO-Bohnice tvoří alternativu k záměru lanové dráhy – u této trati se předpokládá 
překonání Vltavy po novém tramvajovém mostě v místě severozápadního cípu Císařského ostrova a 
poté tunelové vedení směrem do Bohnic. Realizace této tramvajové trati se předpokládá po roce 2030 
a jedná se o finančně velmi náročnou stavbu. 

V případě realizace lanovky a dalších uvažovaných dopravních staveb je žádoucí co nejtěsnější 
integrace mezi stanicemi lanovky a MHD, aby přestup mezi lanovkou, autobusem a tramvají byl co 
nejsnazší a nejrychlejší.  

Připravované záměry Kaufland Troja a Vstupní areál Botanické zahrady zahrnují výstavbu 
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parkovacích stání celkem pro 461 osobních automobilů a 4 autobusy. Obě stavby jsou v těsné 
blízkosti koncové stanice Bohnice a bylo by tak možné využít synergických vlivů s lanovkou. 

Závěr 

Vliv je hodnocen jako mírně pozitivní 

 

IV. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Lanová dráha jako nová forma MHD způsobí změny v počtu cestujících, kteří používají osobní a 
městskou hromadnou dopravu. U IAD je očekávána změna počtu osobních automobilů v ulicích 
v okolí stanic Podbaba a Bohnice, jedná se o 200 až 400 OA za den. U MHD se předpokládá, že 
10 000 cestujících použije lanovku a o stejný počet se sníží počet osob využívajících autobusy a 
metro C. Pražský dopravní podnik denně přepraví cca 3,3 milionu osob. Počet cestujících lanovkou 
tak tvoří 0,3% z denní přepravní kapacity. Rozsah vlivů na populaci z dopravního hlediska bude malý. 
Z hlediska komfortu cestování bude lanovka znamenat výrazné zvýšení rychlosti a pohodlí pro 
obyvatele Prahy 6 a Prahy 8.  

Z hlediska zasaženého území dojde k výstavbě stanic lanovky, které jsou plošně poměrně malé. 
Lanovka jako taková povede převážně nad nezastavěným územím. Z hlediska zasaženého území  lze  
vlivy hodnotit jako velmi malé. Větší rozsah budou mít vlivy na hluk a emise vyvolané změnou 
dopravních tras. Tyto vlivy jsou plošně vyšší ale jejich intenzita je velmi malá – nárůst emisí není 
významný a u změn hlukové zátěže se jedná převážně o pokles, nárůst hluku bude v několika místech 
do 0,2 dB. I tyto vlivy je možné považovat za rozsahově malé. 

V. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 
hranice 

Přeshraniční vlivy se vzhledem k umístění záměru a jeho charakteru a kapacitě nepředpokládají. 

 

VI. Charakteristika opatření k prevenci, vyloučení a snížení všech významných 
nepříznivých vlivů na životní prostředí a popis kompenzací, pokud je to 
vzhledem k záměru možné 

Rozsah a obsah této kapitoly je přizpůsoben z metodickému sdělení MŽP OPVIP pro držitele 
autorizace ze dne 6.3.2015, č.j. 18130/ENV/15. Konkrétně: 

„...je třeba, aby základní opatření, která se doposud uváděla spíše do kapitoly D.IV, resp. do 
podmínek negativního závěru zjišťovacího řízení, byla již součástí vlastního záměru (např. v kapitole 
B.I.6). Tato opatření je tedy nutné nově chápat jako opatření, které jsou součástí záměru a s jejichž 
splněním se automaticky počítá, přičemž příslušný úřad bude své závěry přijímat na základě 
předpokladu, že tato opatření budou při přípravě, realizaci, provozu, popř. i odstraňování záměru beze 
zbytku splněna, aniž by bylo nutné je v závěru zjišťovacího řízení (nebo ve stanovisku EIA) výslovně 
uvádět ve formě podmínek (např. technické provedení záměru, opatření proti prašnosti, provedení 
protihlukových opatření, požádat o vydání integrovaného povolení apod.). Negativní závěr 
zjišťovacího řízení nebude obsahovat žádné podmínky, proto je nutné, aby veškerá opatření vztahující 
se např. k věcnému provedení záměru, průběhu a způsobu provádění prací apod. a obecné podmínky 
byly již zapracovány do samotného záměru. 

Do kapitoly D.IV. (Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých 
vlivů) dokumentace je nutné psát pouze podmínky relevantní, splnitelné, konkrétní a eliminovat 
podmínky vyplývající z platné legislativy (resp. takové podmínky neuvádět nebo je zapracovat jako 
součást záměru do jiné části dokumentace). Deklaraci závazku dodržet zákonné povinnosti totiž nelze 
považovat za návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popř. kompenzaci nepříznivých vlivů“. 

Na základě výše uvedeného jsou tedy dále pouze zdůrazněny podmínky, které předpokládají 
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nějaké nadstandardní kroky při projekční činnosti s potenciálem ovlivnit některé složky životního 
prostředí nebo veřejného zdraví, a případně podmínky pro provoz, které nemohou být a priori součástí 
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. Jinak se předpokládá, že dokumentace pro 
navazující řízení bude zpracována v souladu s popisem záměru uvedeným v kapitole B tohoto 
oznámení. 

• V další fázi zpracování projektové dokumentace bude zpracován podrobný hydrogeologický 
průzkum a průzkum kontaminace pro stanici Podbaba C (pokud bude stanice projektovaná v této 
variantě). 

Opatření je součástí záměru – viz kapitola B.I.6. 

• Podpěru č 4 posunout mimo lesní porost, k lesní cestě, která by mohla obsloužit staveniště i 
údržbu podpěry. Umístění podpěry č. 4 konzultovat s biologem a provést doplňkový biologický 
průzkum nové lokality 

• Přípravu staveniště stanice, mezistanice a podpěr stržením drnu, odstraněním vegetace provést 
v době mimo hnízdění ptactva, aktivity opylovatelů a zlatohlávka tmavého (tj. od cca poloviny září 
do března následujícího roku). Následné stavební činnosti by měly být realizovány co nejrychleji. 

• V případě výstavby stanice Troja s ohledem na výskyt i zimujících ZCHD (ještěrka, možná i 
užovka podplamatá) provést hrubé zemní práce (odstranění zeleně, skrývka ornice, zplanýrování 
v celé ploše staveniště) které od  září, ev. od poloviny srpna do října s tím, že konkrétní termínové 
vymezení bude upřesněno biologickým dozorem stavby dle počasí a konkrétních sezónních 
podmínek 

• Vymezení přístupových cest k jednotlivým staveništím lanové dráhy po stávajících cestách tak, 
aby nebyly poškozeny dřeviny. Mechanicky ochránit stávající dřeviny zejména u podpěr 3 a 4.  

• Stavbu provádět s maximální šetrností tak, aby nedocházelo k rušení, omezování, zraňování a 
usmrcování živočichů a k poškozování okolní vegetace.  

• Přítomnost biologického dozoru po celou dobu stavby. Zejména při kácení a výkopových pracích 
je nutné aby biologický dozor zajistil případný transfer zastižených živočichů.  

• Průběžná kontrola výkopů na výskyt uvízlých živočichů. V případě nálezu takových živočichů 
zajistit jejich bezpečný přesun. 

• Během stavby nalezené jedince běžných méně pohyblivých živočichů přenést na vhodné místo 
mimo stavbu. 

• Zajistit monitoring vlivu provozu lanové dráhy na ptactvo v oblasti. Cílem by mělo být zejména 
sledovat případnou mortalitu ptactva v důsledku kolize s lany lanové dráhy a na základě chování a 
četnosti jednotlivých indikačních druhů před a po realizaci záměru vyhodnotit vliv na migrace 
především vodního ptactva 

• Zásahy do vegetace a dřevin budou prováděny mimo vegetační období a mimo dobu hnízdění. 
Terénní úpravy budou probíhat mimo hlavní období rozmnožování živočichů.  

• Technické řešení projektu bude takové, aby nebyla vyžadované odstraňování dřevin v ochranném 
pásmu lanové dráhy.  

Opatření vyplývá z biologického průzkumu – Studie č. 4  

Vliv na krajinný ráz je možné pozitivně ovlivnit architektonickým řešením podpěr, stanic a kabin 
lanovky. Kromě výše uvedených podmínek je samozřejmostí též konání v souladu s legislativními 
požadavky a požadavky příslušných správních orgánů. Jako součást opaření pro prevenci, vyloučení, 
snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů nejsou uváděny povinnosti získání souhlasů a 
rozhodnutí příslušných správních orgánů na úseku ochrany jednotlivých složek životního prostředí. 

VII. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při 
specifikaci vlivů 

Za nedostatek ve znalostech je možné uvažovat následující skutečnosti: 

- Dopravní studie vychází z výpočtových modelů a výsledný vliv záměru na osobní i 
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hromadnou dopravu se může lišit 

- Stejně tak je zatížen neurčitostí vliv na hluk a ovzduší vyvolaný změnou intenzity 
a směrování dopravy 

- Neurčitostí je umístění koncových stanic Podbaba (tři varianty A,B,C) a Bohnice 
(dvě varianty A,B). Výběr varianty bude záviset na možnosti získat pozemky pro 
stavbu stanice, případně vhodnosti z hlediska technických parametrů.  

- K dispozici je pouze Studie proveditelnosti, proto není přesně určený rozsah 
zástavby u jednotlivých stanic. Z toho vyplývá neurčitost v rozsahu záboru půdy 
vedené v ZPF. Zábor bude v rámci zpracování dalšího stupně projektové 
dokumentace. 

- Variantní umístění stanic lanovky a nespecifikovaný rozsah zástavby znamená 
neurčitost v Dendrologickém průzkumu. Rozsah kácení tak byl nadhodnocený. 
Vypočítané plochy porostů dřevin k odstranění jsou v rozmezí 16 tisíc až 51 tisíc 
m2 pro stanice s plochou celkem 4 tisíce m2. V rámci zpracování DUR bude 
aktualizovaný Dendrologický průzkum, ve kterém předpokládám výrazně nižší 
plochy a počty dřevin určených ke kácení 

- Neurčitostí je zda a kdy budou realizované záměry Kaufland Troja a Vstupní areál 
Botanické zahrady, které obsahují nové kapacity parkovacích stání pro Bohnice 

 

Přes uvedené nedostatky a neurčitosti je možné jednoznačně formulovat konečné závěry. I přes 
výše uvedené nedostatky ve znalostech a neurčitostí, které se při zpracování dokumentace vyskytly, 
je úroveň údajů a z nich plynoucích závěrů a doporučení dostačující. 

Znalosti záměru odpovídají úrovni studie proveditelnosti. V tomto stupni přípravy záměru nejsou 
ještě zcela konkrétně vyřešeny některé otázky, jako např. konkrétní konstrukční řešení, vedení 
stavební dopravy apod. Vzhledem k tomu, že všechny tyto problémy musí být řešeny v další 
dokumentaci v souladu s právními předpisy a normami, nebudou tyto nedostatky ve znalostech a 
neurčitosti mít vliv na celkové hodnocení záměru z hlediska jeho dopadu na životní prostředí. 
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU  
Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví nejsou žádné varianty záměru uvažovány.  

Záměr je předkládán v jedné, aktivní variantě. Podvariantami řešení je umístění koncových stanic. 
Stanice Podbaba má varianty A, B a C. Stanice Bohnice má varianty A a B. Variantní umístění stanic 
je patrné ze Situace 2 v příloze. Pro stanici Podbaba ve variantách A a B je umístění podpěr 1 a 2 na 
Císařském ostrově shodné. Stanice Podbaba ve variantě C by znamenala posunutí podpěr 1 a 2 
směrem k východu. Variantní umístění stanice Bohnice (A, B) neznamená různé umístění podpěr. 

Jednotlivé varianty umístění koncových stanic neznamenají větší rozdíl ve vlivech na životní 
prostředí. Vzdálenosti mezi jednotlivými variantami stanic jsou malé, s obdobnými biotopy, stejnými 
dopravními trasami navazující dopravy atd. Rozdíly ve variantách jsou u vlivů na hluk a v počtu a 
ploše kácených dřevin. Změna hlukových poměrů se liší podle toho, kde bude umístěná stanice 
Podbaba, jejíž objekt bude fungovat jako protihluková bariéra pro sousední budovy. Rozsah kácených 
dřevin se liší pro každou variantu v závislosti na stávajícím porostu.  

Z hlediska vlivů na životního prostředí a zdraví obyvatel jsou mezi jednotlivými variantami umístění 
stanic Podbaba a Troja nevýznamné rozdíly.  

 

Podle provedeného hodnocení bude realizace a provoz záměru v řešeném území znamenat 
významné vlivy na některé složky životního prostředí. Jedná se o: 

- vlivy na faunu, floru a ekosystémy, tyto vlivy je možné navrhovanými opatřeními omezit 

- vlivy spojené s havarijními stavy jsou významné, řešitelné souborem technických opatření 

Vlivy méně významné: 

- vlivy na krajinný ráz, tyto vlivy je možné navrhovanými opatřeními omezit 

- vliv na rekreační využití území, sociální a ekonomické poměry bude málo významný a 
pozitivní 

- vlivy na dopravní obslužnost budou středně významné a pozitivní 

- vliv na hlukové poměry bude málo významný (neutrální nebo pozitivní), záměr nezpůsobí 
překročení hygienických limitů 

- vliv na půdu bude málo významný, dojde k záboru ZPF v rozsahu několika set m2. 

Ostatní složky životního prostředí a zdraví obyvatel nebudou významně negativně ovlivněny. 

Jako referenční je možné považovat nulovou variantu bez realizace záměru. Tato varianta 
odpovídá zachování současného stavu. Tato varianta by znamenala zachování současných vlivů na 
životní prostředí, respektive změny dopravní zátěže MHD a IAD bez lanovky.  

 

Aktivní varianta, tj. realizace záměru, znamená výstavbu nové formy městské hromadné dopravy, 
která umožní dopravní spojení Prahy 6 a Prahy 8 a odlehčí tak stávající MHD, zejména snížení počtu 
autobusů v Bohnicích a vytížení metra C, a částečně i IAD.  

Nulová varianta je zachování stávající dopravní obsluhy území autobusy a metrem C. 
V budoucnosti se plánuje výstavba tramvajové trati a tramvajového mostu, ale časový horizont a 
finanční náklady výstavby TT není v současné době možné odhadnout. Oproti tomu výstavba lanové 
dráhy trvá cca půl roku, projektové a přípravné práce cca 2 roky.  

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se jeví varianta aktivní, tedy realizace záměru, jako 
odůvodněná a přijatelná, a tedy vhodná k realizaci. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. MAPOVÁ A JINÁ DOKUMENTACE TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ V OZNÁMENÍ 
Informace podstatné z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí jsou znázorněny na mapách a 

obrázcích zařazených v oznámení. 

 

Seznam příloh:  
 
Situace a výkresy 
Situace č. 1 – Přehledná situace, M = 1: 5000 

Situace č. 2 – Situace návrhu umístění stanic a podpěr, M = 1: 3000 

Výkres č. 1 – Letecké pohledy  

 

Studie  
1. Rozptylová studie 

2. Akustická studie 

3. Autorizované měření hluku 

4. Biologický průzkum 

5. Dendrologický inventarizační průzkum 

6. Dopravní studie  - dopravně inženýrské podklady 

7. Posouzení vlivu na krajinný ráz 

8. Geologická a hydrogeologická rešerše, rešerše starých ekologických zátěží 

9. Porovnání variant – výňatek ze Studie proveditelnosti 

 

2. DALŠÍ PODSTATNÉ INFORMACE OZNAMOVATELE 
Další podstatné informace nejsou uváděny. 
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 
Záměrem je stavba č. 44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice. Jedná se o kabinovou lanovou 

dráhu se třemi stanicemi a pěti podpěrami. Lanovka bude součástí Pražské integrované dopravy 
(PID). Délka lanovky bude 2,24 km. Trasa vychází z nádraží Podbaba, mezilehlá stanice Troja bude 
západně od okraje ZOO, koncová stanice bude na okraji sídliště Bohnice. Trasa je navržena tak, aby 
nedošlo k přímému přechodu areálu ZOO a zároveň nekolidovala s plánovaným tramvajovým mostem 
Podbaba-Troja. Trasa bude přecházet nad areálem Ústřední čistírny odpadních vod. 

V dnešní době je dopravní spojení mezi Prahou 8 a Prahou 6 pouze přívozem přes Vltavu. 
Městská hromadná doprava i osobní doprava je vedena přes centrum města. Lanová dráha Bohnice-
Troja-Podbaba propojí levý a pravý břeh Vltavy v místech, kde v současné době chybí dopravní 
infrastruktura. Ve výhledu se plánuje dopravní propojení tramvajovou tratí, pro tramvajové trati 
Kobylisy-Bohnice a Podbaba-Suchdol je podle „Strategie rozvoje tramvajových tratí“ předpoklad 
realizace do roku 2030. TT Podbaba-ZOO-Bohnice má předpoklad realizace po roce 2030. 
Z uvedených tramvajových tratí lze za alternativní k lanové dráze označit trať Podbaba-ZOO-Bohnice, 
další 2 tramvajové trati jsou k projektu lanové dráhy komplementární. Tramvajová trať včetně mostu je 
časově a finančně řádově náročnější stavba než lanová dráha. Lanovka je tedy nejrychleji a nejlevněji 
realizovatelná forma MHD, která dopravně propojí levý a pravý břeh Vltavy mezi Podbabou, Trojou a 
Bohnicemi. 

Záměr je předkládán v jediné, aktivní variantě. Podvariantami řešení je umístění stanic Podbaba 
(varianty A, B, C) a Troja (varianty A a B). U stanice Podbaba je umístění podpěr pro varianty A a B 
shodné, varianta C by znamenala posunutí podpěr 1 a 2 směrem k východu. Variantní umístění 
stanice Bohnice neznamená různé umístění podpěr.  

Systém lanové dráhy bude třílanový, kde jsou funkce "nesení" a "tažení" jsou od sebe odděleny - 
podpora se provádí pomocí dvou lan namísto jednoho. Třílanový systém má dvě pevně ukotvená a 
plně uzavřená nosná lana, která slouží jako pojezdová dráha a jedno oběžné tažné lano, na kterém 
jsou uchyceny běhouny kabin. Kabina  bude mít kapacitu 35 osob, bude uzavřená a klimatizovaná 
s podlahou dimenzovanou tak, aby odolala výbuchu metanu na ÚČOV. 

 V závislosti na intervalu kabin je přepravní kapacita 2000 až 4500 osob/h v jednom směru. 
Provozní doba bude pouze ve dne, od 6:00 hodin do 22:00 hodin. Všechny kabiny jsou přístupné 
osobám s omezenou pohyblivostí. Je možné přepravovat invalidní vozík nebo jízdní kolo.  

Lanová dráha je navržena se třemi stanicemi – dolní stanice Podbaba, mezilehlá stanice Troja a 
horní stanice Bohnice. Mezi stanicemi se předpokládá umístění pěti podpěr, dvě podpěry jsou 
situovány na Císařském ostrově v blízkosti Ústřední čistírny odpadních vod, zbývající tři podpěry jsou 
umístěny v k.ú. Troja na pozemcích situovaných severozápadně od ulice K Bohnicím. 

 

Předpoklad zahájení stavby:            březen 2023 

Předpoklad dokončení stavby: září 2023 

Předpokládaná doba výstavby: 6 měsíců 

Záměr je předkládán jako invariantní.  

Uvažovaný záměr je technicky proveditelný a prostorově zajištěný. 

 

Výstupy záměru: 
Vlivy na zdraví obyvatel 

Na základě provedeného vyhodnocení lze vyvodit závěr, že v souvislosti s realizací a provozem 
předkládaného záměru, nedojde k zvýšení zdravotního rizika pro obyvatele. Vliv málo významný. 

Ovzduší 

Pro hodnocení vlivů na ovzduší byla zpracována samostatná rozptylová studie (RNDr. M. 
Zambojová) jež je přiložena jako Studie č. 1. Studie posuzuje vliv změny dopravních intenzit 
vyvolaných provozem záměru, popisovaných v Dopravní studii (Ing. Souček), Studie č. 3. Ze studie 
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vyplývá, že provoz posuzovaného záměru by neměl ani v kumulaci se změněnou intenzitou dopravy 
na okolních komunikacích způsobit překročení ročních imisních limitů pro oxid dusičitý, suspendované 
částice PM10 i PM2,5 a benzen. U benzo-a-pyrenu je už dnes překračován imisní limit pro roční 
průměrnou koncentraci. Imisní příspěvek benzo-a-pyrenu ze změn dopravy generované záměrem se 
pohybuje řádově v úrovni jednotek pikogramů, což jsou hodnoty pod úrovní jednoho procenta limitu. 

Hluk 

Pro posouzení vlivu záměru na akustickou situaci byla zpracována Akustická studie (Greif-Akustia 
s.r.o. Ing. Karlová), která je přiložena jako Studie č. 2. Podle akustické studie záměr zlepší hlukové 
poměry, protože vlivem stínění hmotou objektů stanice lanovky a snížením počtu vozidel na 
pozemních komunikacích dochází ve většině kontrolních bodů ke snížení hluku z automobilové  
dopravy, jak ve výhledu pro rok 2023 tak 2040. V obou výpočtových stavech v kontrolních bodech s 
překročeným hygienickým limitem záměr nezpůsobí nárůst hluku z automobilové dopravy překročení 
hygienických limitů.  

Vody 

Dešťové vody ze střech stanic lanové dráhy budou vedeny do vsakovacích zařízení (studny, 
průlehy, koryta…) a předpokládá se že 80%-100% zachycených srážkových vod bude infiltrováno. 
S ohledem na blízkost toku Vltavy bude vliv na vydatnost zdrojů a hladinu podzemní vody nulový. 
Z hlediska nepříznivých účinků povodní a sucha a hospodaření s povrchovými a podzemními vodami 
se jedná o vhodné řešení. Vlivy na povrchové a podzemní vody jsou hodnoceny jako nevýznamné a 
v souladu s Rámcovou směrnicí o vodách. 

Havarijní stavy 

Zvažované havarijní stavy jsou: výbuch bioplynu v UČOV Praha a následné ohrožení pasažérů 
v kabině lanovky, pád předmětu z lanové dráhy do UČOV, porucha technologického zařízení lanovky 
a požár. Minimalizace důsledků havarijních stavů je řešitelná souborem technických opatření. Vliv je 
hodnocený jako významný, ale řešitelný. 

Půda 

Dojde k záboru několika set m2 půdy vedené v ZPF, ve III., IV. A V. třídě ochrany a PUPFL. 
Nejedná se o významný vliv. 

Horninové prostředí a přírodní zdroje 

Horninové prostředí a přírodní zdroje nebudou ovlivněny.  

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti 

Vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti budou středně významné a pozitivní. 

Rekreační využití území 

Vliv bude mírný, nepřímý, formou zlepšení dostupnosti stávající rekreační nabídky. 

Fauna, flóra a ekosystémy 

Na plochách stanic lanovky dojde k odstranění zeleně a hrubým terénním úpravám. Z hlediska 
biologie se nejedná o biotopy s výskytem chráněných druhů. V plochách výstavby stanic tak nedojde 
k významnějšímu ovlivnění biotopů, fauny a flóry. Dojde zde ke kácení dřevin, v závislosti na variantě 
umístění stanice, se jedná o 43 až 48 ks dřevin, rozloha kácených porostů dřevin bude v rozmezí 
16 087 m2 až 50 858 m2. Předpokládáme, že rozsah kácení bude výrazně menší, protože plochy 
všech tří stanic jsou 4059 m2.  

Podpěry 1 a 2 (na Císařském ostrově) budou v převážně nepřírodní vegetaci, podpěra 3 je 
umístěná do pastviny zvěře ZOO Praha. Podpěry 4 a 5 jsou umístěny do hodnotných biotopů, kde 
nesmí dojít ke kácení dřevin a musí se minimalizovat negativní vlivy na faunu a flóru.  

Biologický průzkum a Dendrologický průzkum byl zpracovaný Ing. Pavlem Jarošem (studie č. 4 a 5 
v příloze) konstatuje možnost negativního ovlivnění chráněných druhů. Vlivy na faunu a flóru budou 
nevratné, negativní vlivy na zvláště chráněné druhy je možné snížit až minimalizovat realizací 
kompenzačních opatření a monitoringem v období provozu 

Krajinný ráz 

Zpracované posouzení vlivů na krajinný ráz (Ing. S. Frank - studie č. 7) hodnotí podle §12 zákona 
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114/1992 Sb. že záměr bude mít slabě až středně silný negativní vliv na krajinný ráz. 

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky 

Vliv bude minimální, v zájmovém území nejsou kulturní památky. 

Vliv na dopravu 

Vliv na dopravu bude pozitivní, zejména odlehčení autobusové dopravy v Bohnicích.  

USES, VKP, ZCHU, PřP, Natura 2000 

Stavba stanic a podpěr lanovky leží v ochranné zóně nefunkčního nadregionálního biokoridoru 
N4/4 „Vltava“, ale nejsou umístěné do žádné části územního systému ekologické stability. Lanovka 
jako taková prochází nad nadregionálním biokoridorem N4/4, lokálním biokoridorem L2/158 „U Zoo“ 
nadregionálním biokoridorem N3/5 a prochází v blízkosti biocentra L1/69 „Salabka“. Tyto skladební 
prvky ÚSES nebudou dotčeny výstavbou, negativní ovlivnění nebo nepřímé vlivy nepředpokládáme. 

Trasa lanovky prochází nad VKP lesní porosty, vodní tok Vltavy, niva Vltavy, stepní trávníky a 
lesostep nad Sklenářkou. K ovlivnění těchto VKP nedojde.  

Stanice lanovky ani její trasa neprochází žádným velkoplošným ani maloplošným ZCHÚ.  

Trasa lanové dráhy prochází a mezistanice Troja leží v území přírodního parku Draháň-Troja. 

Na ploše zájmového území ani v nejbližším okolí se nenachází žádná evropsky významná lokalita.  

Na ploše zájmového území ani v jeho širším okolí se nenachází žádná ptačí oblast. 

Staré ekologické zátěže a extrémní poměry 

Dle mapové aplikace SEKM3 je v místě stanice Podbaba potenciální kontaminace. V zájmovém 
území nehrozí sesuvy půdy. Zájmové území se nenachází v oblasti poddolování ani v oblasti 
seizmicity. Stanice Podbaba ve variantě C, mezistanice Troja, podpěry 1 a 2 (na Císařském ostrově) 
jsou umístěny v záplavovém území 

 

Záměr není v souladu s územním plánem. 

K prevenci, vyloučení a snížení negativních vlivů jsou navržena opatření. V kapitole D.IV jsou 
uvedena opatření ke zmírnění negativních vlivů na životní prostředí. Tato opatření jsou součástí 
záměru. Kromě uvedených opatření je samozřejmostí postup a konání v souladu s platnou 
legislativou. Další podmínky provádění těžby budou zakotveny ve vydaných platných rozhodnutích 
příslušných orgánů státní správy. 

Na základě posouzení předkládaného záměru je možné konstatovat, že záměr „Stavba č 
44595 Lanovka Podbaba-Troja-Bohnice“ je vzhledem k významnosti a rozsahu souvisejících 
vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví přijatelná a lze ji doporučit k realizaci. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

B-a-P benzo-a-pyren 

BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

dB decibel 

CHKO Chráněná krajinná oblast 

CHLÚ Chráněné ložiskové území 

CHOPAV Chráněná oblast přirozené akumulace 
vod 

ČOV čistírna odpadních vod 

ÚČOV ústřední čistírna odpadních vod 

HTÚ hrubé terénní úpravy 

IAD individuální automobilová doprava 

IGP inženýrskogeologický průzkum 

KR krajinný ráz 

KN katastr nemovitostí 

k.ú. katastrální území 

LBC lokální biocentrum 

LBK lokální biokoridor 

LAeq  ekvivalentní hladina hluku A [dB(A)] 

MHD městská hromadná doprava 

MČ městská část 

MŽP Ministerstvo životního prostředí ČR 

NA nákladní automobil 

NBC nadregionální biocentrum 

NBK nadregionální biokoridor 

NP národní park 

NPP národní přírodní památka 

NPR národní přírodní rezervace 

NO nebezpečné odpady 

NO2 oxid dusičitý 

NOx oxidy dusíku 

OA osobní automobily 

OO ostatní odpady 

OV odpadní vody 

Oznámení  Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 
Sb. 

OZV Obecně závažná vyhláška 

OZKO oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší 

p.č. parcela číslo 

PD plánovací dokumentace 

PHM pohonné hmoty 

PM2,5 prašný aerosol do 2,5 µg 

PM10 prašný aerosol do 10µg 

PP přírodní památka 

PR přírodní rezervace 

PS parkovací stání 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

RBC regionální biocentrum 

RBK regionální biokoridor 

SAS Státní archeologický seznam 

SO2 oxid siřičitý 

SZÚ státní zdravotní ústav 

TP technické podmínky 

TOC celkový organický uhlík 

TSK technická správa komunikací 

TTP trvalý travní porost 

TUV teplá užitková voda 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚAN území s archeologickými nálezy 

ÚP územní plán 

ÚPD územně plánovací dokumentace 

ÚPNSÚ územní plán sídelního útvaru 

ÚSES územní systém ekologické stability 

VKP významný krajinný prvek 

VOC těkavé organické látky 

VRT vysokorychlostní trať 

VZT vzduchotechnika 

ZPF zemědělský půdní fond 

ZVCHÚ zvláště chráněné území 

ŽP životní prostředí 

zákon není-li uvedeno jinak je zákonem 
myšlen zákon 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 
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