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Vyjádření k oznámení záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“

I.
I. A.

Formální pochybení a nedostatky
K příloze č. 14 oznámení

V seznamu příloh (PDF soubor 00 – Seznam příloh) je příloha č. 14 označena jako „Plná moc
k zastupování pro Dopravní projektování, spol. s r. o.“.
Upozorňujeme na skutečnost, že dle správního řádu může mít účastník řízení jen jednoho
zmocněnce. Z předložené plné moci se ale jeví, že zmocněnci mají být dva. Je-li plná moc udělena pro
neurčitý počet řízení, musí být podpis zmocnitele úředně ověřen, což zde chybí. Úředně ověřená plná
moc navíc měla být před zahájením řízení založena u věcně příslušného správního orgánu, tedy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, což se pravděpodobně nestalo.
Dále zcela absentuje plná moc pro zástupce zmocnitele Ing. Břetislava Rigera, která by ho
zmocňovala udělit jménem statutárního města Ostravy plnou moc.
Ohledně zmocněnce je v plné moci uplatněn pojem „zhotovitel“, jenž není v plné moci nijak
definován. Není proto zjevné, kdo oním „zhotovitelem“ vlastně je.
Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že provést kontrolu formální správnosti předložené plné moci
bylo zákonnou povinností Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to před zveřejněním
oznámené záměru dne 10. 7. 2018.

I. B.

K příloze č. 13 oznámení

V seznamu příloh (PDF soubor 00 – Seznam příloh) je příloha č. 13 označena jako „Rozhodnutí
o udělení autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb.,
v platném znění; č. j. MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018“.
V na titulní straně samotného textu oznámení (strana 1 ze 126)stojí: „Vypracoval: Ing. Michal Damek,
držitel autorizace ke zpracování dokumentace a posudku dle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném
znění; č. j. MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018“.
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že Ing. Michal Damek nebyl ke dni 27. 6. 2018, tedy ke dni
podání oznámení Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, držitelem výše uvedené autorizace dle
rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018.
Jak je explicitně uvedeno v informaci, kterou poskytlo Ministerstvo životního prostředí, zmiňované
rozhodnutí č. j. MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018 nabylo právní moci až dne 30. 6. 2018 (viz
příloha X 1. – Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j. MZP/2018/130/514).
Ing. Michal Damek tedy nebyl autorizovanou osobou ani v době vypracovávání předloženého
oznámení, ani v době vypracovávání hlukové studie, jíž je autorem (příloha č. 6 oznámení), ani ke dni
podání oznámení krajskému úřadu dne 27. 6. 2018.
I když v obecné rovině nemusí být zpracovatel oznámení záměru dle přílohy 3. zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, nebo hlukové studie nijak autorizován, v tomto
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konkrétním případě se opakované uvedení nepravdivých údajů o autorizaci Ing. Michala Damka jeví
jako pokus oznamovatele legitimovat oznamovaný záměr a dodat mu zdání odbornosti, kterou ve
skutečnosti nemá.
Odkazujeme zejména na níže uvedený věcný rozbor hlukové studie (příloha č. 6 oznámení).
Pokud Krajský úřad Moravskoslezského kraje získá pochybnost o hodnověrnosti či odbornosti Ing.
Michala Damka jako autora oznámení a hlukové studie (příloha č. 6 oznámení), a to i s ohledem na
výrok II. rozhodnutí č. j. MZP/2018/710/1715 ze dne 6. 6. 2018, pak jej vyzýváme, aby ve smyslu § 21
písm. i) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, podal Ministerstvu životního
prostředí podnět k zahájení šetření.

I. C.

K příloze č. 8 oznámení

V seznamu příloh (PDF soubor 00 – Seznam příloh) je příloha č. 8 označena jako „Autorizované
posouzení vlivů na veřejné zdraví“.
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že když se tato elektronická příloha č. 8 ve formátu PDF
otevře, objeví se v levém horním rohu tento text: „posouzení rizika - Hyundai Nošovice - Adobe
Acrobat Reader DC“.
Dále se v příloze č. 8 na straně 31 zcela zmatečně a bez jakékoli souvislosti s posuzováním vlivů na
veřejné zdraví záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ uvádí: „Na referenčních
bodech, které reprezentují nejbližší obytnou zástavbu, se bude hlučnost, způsobená provozem
záměru po zprovoznění technologie výroby plastových dílů pohybovat na hodnotách uvedených
v tab. 10 a 10a.“
Uvedení informací o zprovoznění technologie výroby plastových dílů a údaj „posouzení rizika Hyundai Nošovice - Adobe Acrobat Reader DC“ působí tak, že příloha č. 8 oznámení – autorizované
posouzení vlivů na veřejné zdraví – nebyla zpracovaná s odbornou péčí.
Naopak předložené autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví se jeví, jako by bylo poskládáno
z již existujících textů na podobné téma.
Požadujeme proto vypracování zcela nového autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví
záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, a to jinou osobou než je RNDr. Alexander
Skácel, CSc.
Pokud dále Krajský úřad Moravskoslezského kraje získá pochybnost o hodnověrnosti či zákonném
postupu RNDr. Alexandera Skácela, CSc., jako autora předloženého autorizovaného posouzení vlivů
na veřejné zdraví (příloha č. 8 oznámení), a to s ohledem na § 19 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb. a na
§ 4 odst. 5 vyhlášky č. 353/2004 Sb., pak jej vyzýváme, aby podal Ministerstvu zdravotnictví podnět
k zahájení šetření v dané věci.
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I. D.
K samotnému textu oznámení záměru v rozsahu dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí (PDF dokument, 126 stran)
Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že v textu oznámení záměru ve stati označené jako „B.I.6.
Stručný popis technického a technologického řešení záměru“ (str. 17–26) jsou sice vyjmenovány a
někdy i selektivně popsány jakési stavební objekty, nominální uvedení jednotlivých stavebních
objektů (SO) ovšem nemá deskriptivní anebo analytický charakter, tak jak lze od údajů uvedených
v oznámení záměru legitimně očekávat. Za naprosto nedostatečný považujeme i obecný odkaz na
další informace v kapitolách B.II. a B.III.
Výslovně poukazujeme na fakt, že oznamovatel má povinnost uvést veškeré, úplné a nezkreslené
informace o oznamovaném záměru.
Oznamovatel statutární město Ostrava má k dispozici dokument s názvem „Souhrnná technická
zpráva - koncept“, 145 stran, (viz příloha X 2. – „Souhrnná technická zpráva - koncept“), který je
skutečným popisem technického a technologického řešení záměru. Tento dokument byl kupříkladu
počátkem června 2018 předložen zastupitelkám a zastupitelům městského obvodu Poruby
a starostovi městského obvodu Pustkovce.
Žádáme proto, aby oznamovatel v případných dalších fázích procesu posuzování vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví doplnil předkládanou dokumentaci o souhrnnou technickou zprávu (nebo
jiný obdobný dokument hodnověrně popisující technické a technologické řešení záměru) v aktuálním
znění.
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II.

Půda

Půda je svrchní část zemské kůry, na jejichž podobě se podílejí půdotvorní činitelé: klima, půdotvorný
substrát (zvětralá hornina), topografické podmínky, biota a v neposlední řadě člověk.
Z pedologického hlediska se tedy jedná o povrchovou část Země, kde probíhají pedogenetické
procesy. I přesto, že v části navrhovanou stavbou dotčené lokality došlo vlivem stavebních prací v
minulosti k přetvoření původního půdního pokryvu, tak si půda – jak původní půdní pokryv, tak místy
člověkem přetvořená pedogenetizovaná navážka – zaslouží ochranu.
U stavby velkého liniového rozsahu je nutné otázku vlivu na půdu obzvláště pečlivě zvážit. Hrubě se
neztotožňujeme s názorem, že vliv na půdu bude pouze mírně negativní (str. 106 oznámení). Půda je
neobnovitelný přírodní zdroj, stavbou dochází k jejímu nevratnému zničení a nevratnému zániku
všech ekologických funkcí, které v dotčené lokalitě plní. Ihned v úvodu zdůrazňujeme, že půda vyňatá
ze svého prostředí se stává pouhým materiálem, tzv. zeminou, která již žádné ekologické funkce
neplní. Použití této zeminy pro rekultivaci jiných ploch nepřinese žádný pozitivní vliv pro 7. a 8.
porubský obvod ani pro Pustkovec.
Půda je v předkládaném oznámení záměru vnímána především z hlediska svých výrobních funkcí,
tedy skrz hodnotící parametr úrodnosti v zemědělství a jako místo pro růst lesa. U vzniku pedologie
jako vědecké disciplíny sice stála touha člověka po materiálním zajištění. Dnes, ve 21. století, však
víme, že půda plní celou řadu ekologických a mimoprodukčních funkcí. Předkládaný text však
postrádá analýzu ekologických mimoprodukčních schopností půdy a nezahrnuje její úbytek v lokalitě
jako parametr vstupující do jiných analýz (např. kvalita ovzduší, klima, hydrologie).
V kapitole B.II.1. oznámení je investorem zcela opomenuta analýza „ostatních ploch“. „Ostatní
plochy“ jsou pozemky podél celé stávající komunikace a jsou většinou pokryty zelení, ať již travnatým
porostem nebo dřevinami.
„Ostatní plochy“ plní své nezastupitelné ekologické funkce, tedy především poskytují životní
prostor pro biotu. Samotný předkládaný text uvádí, že má býti vykáceno 4 ks stromů v k. ú. Poruba,
dále má být káceno 683 stromů a mýcená plocha o výměře 1276m2 v k. ú. Poruba-sever, 162 stromů
má být káceno v k. ú. Pustkovec, 64 stromů v k. ú. Stará Plesná a mýcena plocha tamtéž má činit
123m2. Většina těchto dřevin roste právě na „ostatních plochách“. Celkem má být káceno 913 stromů
a mýcena plocha o výměře 1399 m2. Předložené oznámení uvádí, že trvale bude zabráno pouhých
5,58 m2 lesa (není uvedeno, kolik stromů má být káceno přímo na těchto 5,58 m2). Ekologické funkce
„ostatních ploch“ jsou tedy v případě dotčené lokality výraznější než funkce lesa či ZPF. Tyto plochy
také plní další mimoprodukční funkce (viz níže).
V samotné části označené jako „Půdy C.II.3“, str. 59, dochází k pojmové zmatečnosti. Je zde
nadbytečně řazen výsledek předběžného geotechnického průzkumu, který se zabývá geologií oblasti.
Výsledek geotechnického průzkumu navíc operuje s jiným pojmenováním tras a nedrží se definice
záměru z úvodu oznámení.
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V úvodu kapitoly C.II.3 předkládaného záměru autor dále nekriticky kopíruje definiční text
„Taxonomického klasifikačního systému půd ČR“1 pro antropozem, luvizem a luvizem oglejenou. Je
nutno zdůraznit, že půdy v předmětné lokalitě těmto popisům neodpovídají. Například na ploše
vyznačené na obrázku 12 (str. 60) jako antropozem nenalézáme ve skutečnosti zemědělské či
lesnické využití.
Pro úplnost dodáváme, že pojem „antropozem urbánní“ (obrázek 13, str. 60) aktuálně používaný
„Taxonomický klasifikační systém půd ČR“2 nezná. (Zná pouze antropozem v subtypu urbická).
Další funkce půdy na „ostatních plochách“ nejsou v záměru nijak analyzovány. Požadujeme
hodnocení následujících parametrů:
1. Retenční funkce půdy
Půda reguluje koloběh vody v přírodě. Ve srážkově bohatém období je schopna vodu
zadržovat, naopak v obdobích sucha, které v posledních letech Ostravu postihují, je schopna
vodu vypařovat, a tím pozitivně ovlivňovat kvalitu ovzduší. Pakliže dojde k záboru půdy
a vybetonování ploch, odteče z daného území obrovský objem vody, aniž by místním
obyvatelům poskytl kvalitu příjemného ovzduší.
Objem vody, který odteče kanalizací, zvýší průtok v Plesenském a Pustkoveckém potoce.
V předkládaném oznámení záměru se zcela lživě na straně 106 uvádí, že: „I přes rozměry
stavby se neočekávají vlivy na charakter odvodnění zájmové oblasti a na celkový odtok
dešťových vod z území“.
Odtokové poměry se v lokalitě realizace záměru změní, změní se i charakter chování vodních
toků níže po toku. Lze očekávat zvýšení průtoku ve vodních tocích, které v době přívalových
dešťů bude zvyšovat povodňové riziko níže po toku.
2. Půda a biota
Půda je nositelkou života nejen pro člověka, ale i pro řadu rostlin a živočichů. V jedné hrudce
půdy lze napočítat stovky milionů mikroorganismů zapojených do potravního řetězce, které
jsou podmínkou pro život ekosystémů vyšších úrovní (Tomášek, 2007)3. Na makroskopické
úrovni je zřejmé, že organismy potřebují pro hledání potravy právě půdu (například ptáci
hledající žížaly nebo hmyz v půdě).
Půda – i když je území jejího výskytu dle katastru nemovitostí formálně vedeno jako „ostatní
plocha“ – poskytuje životní prostor pro růst rostlin. I běžná ruderální vegetace dává lidem
příjemný pocit ze zeleně a živočichům zdroj obživy.
Odnětím zeleně a odnětím půdy, tedy odstraněním životního prostoru pro mnohé
makroorganismy, lze důvodně očekávat snížení stavů volně žijících živočichů v městském
prostředí i v dotčených lesních porostech. Navrhovaná stavba jistě akceleruje již pozorovaný
úbytek ptactva a hmyzu v české přírodě.
3. Půda a ovzduší
Půda má schopnost zachycovat atmosférický uhlík, tedy eliminovat znečištění ovzduší
zplodinami spalovacích motorů. Dále půda zachycuje prachové částice a eliminuje vznik
1

Němeček, J. a kolektiv: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky, 2. upravené vydání, 2011.
Němeček, J. a kolektiv: Taxonomický klasifikační systém půd České republiky, 2. upravené vydání, 2011.
3
Tomášek, M.: Půdy české republiky, Česká geologická služba, 2007.
2
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sekundární prašnosti. V oznámení navrhovaná kompenzační opatření těžko mohou úbytek
půd kompenzovat. Úbytek půdy lze chápat z pohledu kvality ovzduší jednoznačně
negativně.
V minulých letech byly plochy kolem ulic Průběžná, 17. listopadu i Bedřicha Nikodema
osazeny tzv. izolační zelení k eliminaci prašnosti silnic. V důsledku navrhovaného záměru by
došlo k likvidaci i této zeleně, která nyní chrání obyvatele před zvýšenou prašností.
Kompenzační opatření navrhující výsadbu jinde jsou nedostačující.
4. Půda a klima
Odstranění půdy bude mít vliv na tepelnou bilanci území. Půda pokrytá vegetací má vyšší
albedo a jinou tepelnou kapacitu než zastavěná půda. Změní se mikroklima v okolí
navrhované stavby, což bude obyvateli v těsné blízkosti trati negativně vnímáno. Stále
častější a intenzivnější letní horka se stanou pro obyvatele podél trati nesnesitelná. Navíc
zastavěná plocha má vyšší tepelnou kapacitu, tedy schopnost pohlcovat teplo.
5. Půda jako medium pro zachování archeologických nálezů
Trasa navrhované tramvajové trati vede územím, které historicky náleželo středověkému
sídlu Pustkovec. Lze se jen těžko domnívat, že v éře masivní výstavby sídlišť na dnešním
7. a 8. porubském obvodě bylo stavěno s ohledem na historické a kulturní bohatství.
Například na ulici Bedřicha Nikodema býval hřbitov, ulice Opavská je stará císařská cesta
z Vídně do Opavy, už na mapách z 1. vojenského mapování je vidět napojení „dnešní“
Průběžné z Opavské do Martinova.
Lze se proto důvodně domnívat, že v předmětné lokalitě existuje pravděpodobnost
přítomnosti archeologických nálezů.
Z výše uvedené argumentace plyne, že masivní zábor půdy nutný pro záměr „Ekologizace veřejné
dopravy Ostrava-Poruba“ by vedl k jednoznačnému zhoršení životního prostředí obyvatel Poruby,
Martinova i Pustkovce.
Navrhovaná kompenzační opatření jsou zcela nedostačující a nepůsobí tak, že byla navrhována na
základě skutečně odborného posouzení pedologické problematiky jako celku. Citujeme z textu
oznámení, a to ze strany 106: „Vzhledem k rozsahu záborů lze vlivy na půdu hodnotit jako mírně
negativní. Před zahájením prací bude na dotčených plochách ZPF proveden pedologický průzkum
ověřující mocnost orniční vrstvy a na základě této znalosti bude zemina sejmuta a využita buď na
ohumusování nezpevněných částí stavby, případně na jiné lokalitě.“
V kontextu shora uvedených skutečností doplňujeme, že na webovém odkazu oznamovatele záměru,
který ze zákona obsahuje podklady k aktuální veřejné zakázce na projektovou dokumentaci
a
inženýrskou
činnost
projektu
„Ekologizace
veřejné
dopravy
Ostrava-Poruba“,
https://verejnezakazky.ostrava.cz/detail/11414 , je v příloze 8b: části C – Doklady – C. 6 – Bilance
zemin a ornice uvedeno množství půd, které by mělo být odstraněno v území od Slovanu k Arrows.
Tedy od křižovatky Opavská x 17. listopadu po oblast u křižovatky Průběžná x 17. listopadu. Jedná se
o alarmující 47 922 m3 půdy.
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Připomínáme, že půdy vznikají tisíce let, jsou nezbytné pro život živočichů i rostlin. Půdy ovlivňují
klima ve městech. Pedologické studie potvrzují, že půdy snižují hluk, zadržují vodu, zachytávají
prachové částice. Půdy regulují množství uhlíku v atmosféře. Zábor půd vede k úplné destrukci těchto
funkcí. Je třeba si uvědomit, že půda je neobnovitelný zdroj, není ji tedy možné vrátit zpět či nějak
vyrobit.

Dílčí závěr:
Hodnotíme předložené informace jako nedostačující k odpovědnému posouzení negativních vlivů
záměru na životní prostředí. Proto požadujeme doplnění předloženého oznámení o podrobný
pedologický průzkum lokality na plochách ZPF, lesa a především na „ostatních plochách“ s důrazem
na mimoprodukční funkce půdy. Požadujeme zahrnutí faktoru mimoprodukčních funkcí půdy do
analýzy kvality ovzduší (celoroční rozptylové studie), klimatu a odtokových poměrů. Požadujeme
důkladnou zoologickou analýzu vlivu záměru na stav počtu živočichů v oblasti. Požadujeme
celoroční zoologický průzkum v lese Osošník. V případě realizace záměru požadujeme záchranný
archeologický průzkum lokality. Požadujeme hodnověrné vyčíslení úbytku půdy v m3 po celé trase
oznamovaného záměru.
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III.

Lesy

Oznamovatel v oznámení záměru podrobněji nezmiňuje, že v lese Osošník (k. ú. Poruba-sever a Stará
Plesná) má vzniknout opěrná zeď o délce 74,6 m (pouze nominálně je zeď zmíněna jako SO 222.02 na
str. 22 oznámení).
Eroze a nestabilita tamějšího území se projevuje už nyní prasklinami na sousedící vozovce. Protože je
část lesa Osošník chybně označena v katastru nemovitostí jako „ostatní plocha“, nepromítá se tato
informace do analýzy negativních vlivů stavby na lesní pozemky (str. 62 oznámení).
Ve skutečnosti se jedná o les se vzrostlými stromy, jehož existence je dokumentována již
1. vojenským mapováním. Mimo jiné slouží místním obyvatelům k rekreaci. Parcela č. 3751/187
v k. ú. Poruba-sever, „ostatní plocha“, na které se les Osošník nachází, má být záborem zmenšena
o 240,19 m2. Tato parcela sousedí s parcelou č. 860/1, lesní pozemek, k. ú. Stará Plesná. Fakticky by
došlo výstavbou tramvajové trati k likvidaci celého pásu lesa.
V dotčené části lesa Osošník se nachází pramenná oblast Plesenského potoka. V údolíčku nedaleko
dnešní vozovky se nachází trvalý bezejmenný vodní tok, jehož odtokové poměry by výstavba trati
zcela jistě změnila. Oznamovatel tento fakt v oznámení také zamlčuje a hydrologickou problematiku
bagatelizuje tvrzením, že se odtokové poměry vodních toků nezmění.
Zábor ploch má podle představeného záměru zasáhnout hluboko do lesa. Došlo by tím k narušení
lokality pramenné oblasti Plesenského potoka. Výstavba opěrné zdi by jistě byla provázena pohybem
těžké techniky, došlo by tak k narušení kořenového systému okolních dřevin a likvidaci stanovišť
rostlin i živočichů. Les Osošník má bohatou faunu, v pramenné oblasti Plesenského potoka se
vyskytují mnohé druhy savců, ptáků (rorýs), žáby (skokan), mloci a hadi (užovka obojková, zmije).
Požadujeme proto revizi dat o záborech lesa a přizpůsobení prostorové analýzy skutečnému stavu
pozemků. Požadujeme analýzu ztrát dřevin vlivem kácení či stavebních prací v lese.
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IV.

Geologie

Výsledky geologické analýzy základových půd v předkládaném oznámení záměru pracují s termíny
trasa B a trasa D a s kilometráží těchto tras. Vzhledem k tomu, že došlo při přípravě projektu ke
změně trasování plánovaných tramvajových tratí – aktuálně existuje trasa 1 a trasa 2 s jinými
kilometrážemi –, působí označení trasa B a trasa D silně zmatečně a neodpovídá aktuálnímu stavu
projektu. Blíže ke změně tras viz kupříkladu rozhodnutí ÚOHS R0035/18 ze dne 22. května 2018.
(příloha X 3.)
Geologický průzkum dále často odkazuje na archivní vrty, vyvstává tak pochybnost, že byl průzkum
přizpůsoben plánované stavbě. Fakticky však průzkum ukazuje přítomnost poloh jílů, které jsou
nebezpečně namrzavé a nepropustné, v případě miocénních jílů byly dokonce označeny jako podloží
nevhodné pro zakládání vozovky (str. 60 oznámení).
V lokalitě kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje se nacházel ještě v nedávné minulosti rybník, na který
však výsledek žádného z vrtů neukazuje. Nejspíše relikt rybníka (organický dnový sediment) je
označen jako rašelina ve vrtech 327156, 239947 a 609610. Výsledky geologického průzkumu označují
podloží jako nevhodné pro zakládání betonových a železných konstrukcí a upozorňují na vysokou
agresivitu podpovrchových vod.
Pakliže by se výsledky geologického průzkumu potvrdily při provozu tramvajové trati, byla by vysoká
pravděpodobnost, že by docházelo k narušení stavby, což by indukovalo další ekologickou zátěž ve
formě stavebních prací a nutnost dalších investic.
Požadujeme proto nový podrobný geologický průzkum k vhodnosti založení tak rozsáhlé liniové
stavby v geologicky nevhodném prostředí.
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V.

Poznámky k předložené rozptylové studii (příloha č. 7
oznámení)

Pokud jde o znečišťování ovzduší škodlivými látkami ze silniční dopravy, je záměr naprosto
kontraproduktivní a pro životní prostředí škodlivý.
Dosáhnout cíle záměru, tj. autobusy MHD poháněné spalovacími motory nahradit elektrickou tj.
„bezemisní“ trakcí, lze i jinou alternativou – nahrazením autobusů se spalovacími motory
elektrobusy –, která je z hlediska znečišťování ovzduší škodlivými látkami ze silniční dopravy pro
životní prostředí příznivější.
Tato alternativa v oznámení záměru vůbec není zmíněna, ačkoli je veřejností při každé příležitosti
vyžadována a preferována, protože pro veřejnost je po všech stránkách výhodnější. Investorem je
přímo ostentativně přehlížena, přestože si ji přímo vyžádalo Zastupitelstvo mětského obvodu
Pustkovec usnesením č. 226/18 ze dne 1.3.2018 a přesto, že jí dává přednost petice „NE VÝSTAVBĚ
NOVÉ TRAMVAJOVÉ TRATI NA ULICÍCH BEDŘICHA NIKODÉMA, 17. LISTOPADU A PRŮBĚŽNÁ!“, kterou
podepsalo více než 4 500 petentů žijících v území, kterého se záměr týká.
Přestože hlavním deklarovaným cílem záměru je snížit znečišťování ovzduší způsobené dopravou,
z údajů uvedených v rozptylové studii vyplývá, že na celé projektem postižené části ulice 17.
listopadu, tj. od křižovatky s ul. Opavská až po křižovatku s ul. Průběžnou, by realizace projektu
naopak přinesla značné zvýšení množství emisí všech látek znečišťujících ovzduší produkovaných
dopravou.
Na jedné straně by tak na ulici 17. listopadu sice skutečně přestaly ovzduší znečišťovat autobusy
(kterých je méně než 5 % ze všech vozidel na této komunikaci), které by byly nahrazeny tramvajemi.
Avšak na druhé straně by realizace projektu vedla k takovým negativním – z hlediska množství
vypouštěných škodlivin – změnám ve „zbývající“ silniční dopravě (více než 95 % vozidel na této
komunikaci), že by se celkově do ovzduší dostávalo znečišťujících látek více než ve stavu bez
tramvaje, jak vyplývá z následujících výpočtů. Všechny dále uváděné údaje jsou pro stav „bez
tramvaje“ a „s tramvají bez Severního spoje“, aby bylo zřejmé, co by bylo způsobeno zavedením
tramvaje – bez zkreslení výsledků započtením účinků Severního spoje.
Pro výpočet emisí jsou v rozptylové studii rozděleny dotčené komunikace na úseky, jak vyplývá
z obrázku 3, který je uveden na str. 7 rozptylové studie.
Na ulici 17. listopadu má být tramvajová trať postavena na těchto dvou úsecích dle obrázku 3:
úsek č. 6: tř. 17. listopadu od křižovatky s ulicí Opavskou po křižovatku s ulicí B. Nikodema
úsek č. 7: tř. 17. listopadu od křižovatky s ulicí B. Nikodema po křižovatku s ulicí Průběžnou
Délka těchto úseků je dle měření na mapě na „Seznam. cz“ tato:
úsek č . 6 …………………………………………………..960 m
úsek č. 7 …………………………………………………...421 m
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Množtví škodlivin vypuštěných z výfuků silničních vozidel za sekundu na jednom km komunikace na
jednotlivých úsecích je pro stav „bez tramvaje“ (Varianta 0 - Stávající stav) uvedeno v rozptylové
studii na str. 11 v tab. 1 a pro stav „ s tramvají“ (Varianta 1 - bez Severního spoje) v tab. 2.
Porovnání údajů z těchto dvou tabulek pro uvedené úseky včetně započtení délky těchto úseků je zde
v následujících dvou tabulkách. V prvním a druhém řádku těchto tabulek jsou opsány hodnoty z tab. 1
a 2 z rozptylové studie – vyjadřují množství škodlivin vypuštěných z výfuků v mg (BaP v µg) za
sekundu na 1 km komunikace.
Hodnoty ve třetím řádku jsou rozdílem (druhý řádek minus první řádek) a vyjadřují, o kolik škodlivin
by vzniklo více (znaménko „+“) nebo méně (znaménko „-“), pokud by byla zavedena tramvaj – opět
v mg (BaP v µg) za sekundu na 1 km komunikace.
Ve čtvrtém řádku jsou hodnoty z řádku třetího vynásobeny délkou daného úseku (vyjádřenou v km) –
vyjadřují, o kolik škodlivin by vzniklo více (znaménko „+“) nebo méně (znaménko „-“), pokud by byla
zavedena tramvaj –za sekundu na celém daném úseku komunikace.
V posledním řádku (podíl třetího a prvního řádku) je vyjádřeno v %, o kolik škodlivin by z dopravy
vzniklo více (červeně, znaménko „+“) nebo méně (zeleně, znaménko „-“), pokud by byla zavedena
tramvaj oproti stavu bez tramvaje.

Tabulka porovnání emisí na úseku 6
Zdroj emisí

Emise škodlivých látek z výfuků vozidel

délka úseku [m]

NOx

CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2,5

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[µg/s]

[mg/s]

35,12

82,86

4,86

3,84

0,78

1,10

3,10

55,15

130,13

7,63

6,03

1,23

1,72

4,88

změna (na 1 km)

+ 20,03

+ 47,26

+ 2,77

+ 2,19

+ 0,45

+ 0,63

+ 1,77

změna (na celý úsek = 0,960 km)

+ 19,23

+ 45,37

+ 2,66

+ 2,10

+ 0,43

+ 0,60

+ 1,70

960
bez tramvaje (na 1 km)
s tramvají (na 1 km)

nárůst v %/pokles v %

+57,03% +57,04% +57,03% +57,04% +57,04% +57,04% +57,03%

Tabulka porovnání emisí na úseku 7

Zdroj emisí
délka úseku [m]
421
bez tramvaje (na 1 km)
s tramvají (na 1 km)

Emise škodlivých látek z výfuků vozidel
NOx

CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2,5

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[µg/s]

[mg/s]

33,77

75,23

4,77

3,66

0,67

0,97

3,03

57,76

128,69

8,16

6,26

1,14

1,66

5,18

změna (na 1 km)

+ 24,00

+ 53,46

+ 3,39

+ 2,60

+ 0,48

+ 0,69

+ 2,15

změna (na celý úsek = 0,421 km)

+ 10,10

+ 22,51

+ 1,43

+ 1,09

+ 0,20

+ 0,29

+ 0,91

nárůst v %/pokles v %

+71,06% +71,07% +71,06% +71,06% +71,06% +71,06% +71,06%
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Množtví škodlivin uvolněných do ovzduší resuspendací prachu na jednotlivých úsecích je pro stav
„bez tramvaje“ (Varianta 0 - Stávající stav) uvedeno v rozptylové studii na str. 12 v tab. 4 a pro stav
„s tramvají“ (Varianta 1 - bez Severního spoje) na str. 13 v tab. 5.
Porovnání údajů z těchto tabulek pro uvedené úseky včetně započtení délky těchto úseků je zde
uvedeno v následujících dvou tabulkách podobně jako v předchozích.

Tabulka porovnání resuspendace prachu na úseku 6
Zdroj emisí

Resuspendace prachu

délka úseku [m]
960
bez tramvaje (na 1 km)
s tramvají (na 1 km)

PM10

BaP

PM2,5

[mg/s]

[µg/s]

[mg/s]

8,89

0,11

2,15

12,60

0,15

3,05

změna (na 1 km)

+ 3,71

+ 0,04

+ 0,90

změna (na celý úsek = 0,960 km)

+ 3,56

+ 0,04

+ 0,86

nárůst v %/pokles v %

+41,73% +41,73% +41,73%

Tabulka porovnání resuspendace prachu na úseku 7

Zdroj emisí

Resuspendace prachu

délka úseku [m]
421
bez tramvaje (na 1 km)
s tramvají (na 1 km)

PM10

BaP

PM2,5

[mg/s]

[µg/s]

[mg/s]

8,89

0,11

2,15

13,67

0,16

3,31

změna (na 1 km)

+ 4,78

+ 0,06

+ 1,16

změna (na celý úsek = 0,421 km)

+ 2,01

+ 0,02

+ 0,49

nárůst v %/pokles v %

+53,75% +53,75% +53,75%

Z těchto výpočtů vyplývá, že množství všech škodlivin vypuštěných z výfuků aut na tř. 17. listopadu
stoupne v důsledku realizace záměru na úseku č. 6 o 57 % a na úseku č. 7 dokonce o 71 % oproti
stavu, kdyby by se záměr nerealizoval. Množství škodlivin v resuspendovaném prachu stoupne úseku
č. 6 o 41 % a na úseku č. 7 dokonce o 53 %.
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V následující tabulce je součet přírůstků škodlivin způsobených zavedením tramvaje ze čtvrtých
řádků předchozích tabulek, tzn. součet přírůstků škodlivin z výfuků aut i z resuspendace prachu na
celé záměrem postižené části ulice 17. listopadu. V posledním řádku je tento součet vyjádřen
v kilogramech za rok.

Tabulka porovnání emisí – celkový součet změn na záměrem postižené ulici 17. listopadu

změna na úseku 6 – z výfuků
změna na úseku 7 – z výfuků

NOx

CO

PM10

NO2

Benzen

BaP

PM2,5

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[mg/s]

[µg/s]

[mg/s]

+ 19,23

+ 45,37

+ 2,66

+ 2,10

+ 0,43

+ 0,60

+ 1,70

+ 10,10

+ 22,51

+ 1,43

+ 1,09

+ 0,20

+ 0,29

+ 0,91

změna na úseku 6 – resuspendace

-

-

+ 3,56

-

-

+ 0,04

+ 0,86

změna na úseku 7 – resuspendace

-

-

+ 2,01

-

-

+ 0,02

+ 0,49

celkem za sekundu

+ 29,33

+ 67,88

+ 9,66

+ 3,20

+ 0,63

+ 0,95

+ 3,95

Celkem [kg za rok]

+ 925

+ 2141

+ 305

+ 101

+ 20

+ 0,030

+ 125

Celé toto množství škodlivin by se za rok rozptýlilo do okolí této komunikace navíc a zvýšilo by
zamoření ovzduší kolem této komunikace jen proto, že by se zavedla tramvaj. Přitom existuje
alternativní možnost zavést elektrobusy, kdy by se naopak množství exhalací snížilo.
Vůbec by tak nebyl naplněn hlavní deklarovaný cíl záměru snížit znečišťování ovzduší, naopak
z těchto výpočtů vyplývá, že na celé projektem postižené části ulice 17. listopadu, tj. od křižovatky
s ul. Opavská až po křižovatku s ul. Průběžnou (téměř polovina celé navrhované trati), by realizace
projektu naopak přinesla naprosto neakceptovatelné zvýšení množství emisí všech dopravou
produkovaných látek znečišťujících ovzduší.
Je těžko uvěřitelným cynismem, že v názvu projektu s tak výrazným navýšením množství
produkovaných škodlivých látek znečišujících ovzduší vůbec mohl někdo použít slovo „ekologizace“.
Zde je třeba připomenout, že kdyby se od tohoto záměru stavby tramvajové trati upustilo
a ekologizace dopravy se provedla tak, že by se místo stávajících autobusů zavedly elektrobusy,
k žádnému navýšení dopravou produkovaných škodlivin by nedošlo – právě naopak by došlo k jejich
částečnému snížení právě o tolik, kolik škodlivin dnes vypouštějí stávající autobusy.
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Z údajů uvedených dále vyplývá, že navýšení produkce škodlivin na ulici 17. listopadu by samozřejmě
vedlo ke zvýšení jejich koncentrace v ovzduší v okolí této komunikace, takže obyvatelé bydlící právě
kolem této komunikace (zvláště na východ od ní) by byli proti své vůli nuceni dýchat vzduch více
zamořený zdraví škodlivými látkami, což by nepochybně mělo negativní vliv na kvalitu jejich života
a na jejich zdraví a bylo by v rozporu s jejich právem na příznivé životní prostředí, jak je zakotveno
v Listině základních práv a svobod.
Toto zhoršení zamoření ovzduší škodlivinami z dopravy by se nejvíce projevilo v okolí křižovatky ulice
17. listopadu s ul. Pustkoveckou – např. u profilu č. 27 (rodinný dům č.p. 8), kde by došlo po realizaci
záměru k navýšení koncentrace všech sledovaných škodlivin v ovzduší v krátkodobém i dlouhodobém
sledování, jak vyplývá z následující tabulky.
Je nepochybné, že i u dalších domů ležících východně v těsné blízkosti této křižovatky by byla
situace podobná. Údaje v této tabulce vyjadřují příspěvek koncentrace škodlivin v ovzduší, který je
způsoben dopravou (parciální koncentraci pocházející z dopravy), a jsou soustředěny z tabulek 17 až
24 uvedených na str. 21 až 35 v rozptylové studii pro stav bez tramvaje i s tramvají. Je z nich
vypočtena změna, kterou by způsobila realizace záměru, jak v příslušných jednotkách, tak
i v procentech vztažených k hodnotám „bez tramvaje“.

údaje z tabulky
číslo profilu: 27
bez tramvaje
s tramvají
změna
nárůst v %/pokles v %

17

18

19

20

21

22

23

24

NO2

CO

PM10

PM10

PM2,5

NO2

benzen

BaP

3

3

3

µg/m
1,51
1,89
+0,38

3

ng/m
489,00
515,00
+26,00

3

ng/m
197,00
206,00
+9,00

3

3

pg/m3
39,10
46,00
+6,90

+9,75% +14,85% +25,17%

+5,32%

+4,57%

µg/m
2,36
2,59
+0,23

µg/m
30,30
34,80
+4,50

ng/m
192,00
195,00
+3,00

ng/m
22,40
28,60
+6,20

+1,56% +27,68% +17,65%

I u vedlejšího domu (profil 26) by došlo k navýšení koncentrace všech škodlivin kromě NO2.

údaje z tabulky
číslo profilu: 26
bez tramvaje
s tramvají
změna
nárůst v %/pokles v %

17

18

19

20

21

22

23

24

NO2

CO

PM10

PM10

PM2,5

NO2

benzen

BaP

3

3

µg/m
30,20
34,40
+4,20

3

µg/m
1,68
1,83
+0,15

3

ng/m
551,00
559,00
+8,00

3

ng/m
222,00
224,00
+2,00

3

3

pg/m3
43,30
49,40
+6,10

-5,82% +13,91%

+8,93%

+1,45%

+0,90%

µg/m
2,75
2,59
-0,16

ng/m
213,00
209,00
-4,00

ng/m
24,30
30,40
+6,10

-1,88% +25,10% +14,09%

U všech dalších profilů ležících v Pustkovci platí, že by došlo k navýšení koncentrace nejméně u dvou
škodlivin.
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Nevěrohodné jsou vypočtené hodnoty průměrných ročních imisních příspěvků NO2, PM10 a PM2,5.
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že na tř. 17. listopadu by po zavedení tramvaje bylo do ovzduší
vypuštěno z výfuků za rok navíc 925 kg NOx a 101 kg NO2 tj. celkem 1026 kg oxidů dusíku. Při tom by
však podle tabulky 22 na str. 31 rozptylové studie průměrný roční imisní příspěvek koncentrace NO2 u
profilu č. 27 stoupl pouze o 3 pg/m3 a u všech ostatních profilů by dokonce klesl. Jinými slovy: za rok
by tam byla navíc vypuštěna do vzduchu více než tuna oxidů dusíku a přitom by se jejich průměrná
roční koncentrace snížila.
Obdobně prachu PM10 by se za rok do vzduchu dostalo navíc 305 kg a přitom by roční imisní
příspěvek koncentrace PM10 stoupl u profilu č. 26 pouze o 8 pg/m3 a u profilu č. 27 o 26 pg/m3 a o
všech ostatních profilů by klesl.
Obdobně prachu PM2,5 by se za rok do vzduchu dostalo navíc 125 kg a přitom by roční imisní
příspěvek koncentrace PM2,5 stoupl u profilu č. 26 pouze o 2 pg/m3 a u profilu č. 27 o 9 pg/m3 a o
všech ostatních profilů by klesl.
Takže tyto tři škodliviny by se do vzduchu dostávali ve větším množství a přitom by zároveň měl
jejich imisní příspěvek z dopravy klesat. To není možné - odporuje to zákonu zachování hmoty,
pokud tam není započítána nějaká utajená čistička vzduchu.

V následující tabulce jsou z tab. 24 na str. 35 rozptylové studie vybrány profily, kde by došlo realizací
záměru k navýšení koncentrace rakovinotvorného benzo(a)pyrenu. Z obrázku 12 na str. 20 rozptylové
studie je zřejmé, že se jedná o všechny profily ležící východně od ulice 17. listopadu plus dva profily
ležící západně od této komunikace poblíž nejvíce postižené oblasti u křižovatky s ul. Pustkoveckou.
Jde tedy o celou jednolitou oblast kolem ulice 17. listopadu, která obsahuje i další domy, u kterých
také dojde ke zvýšení koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší, ačkoli u nich nebyly výpočtové profily
zřízeny – tato významná skutečnost není v rozptylové studii vůbec zmíněna.

Příspěvek průměrné roční koncentrace benzo(a)pyrenu [pg/m3]
číslo profilu
bez tramvaje
s tramvají
změna
nárůst v %/pokles v %

18
52,1
54,7
+2,6

19
38,6
41,8
+3,2

+4,99%

+8,29%

21
40,5
45,2
+4,7

23
56,2
58,3
+2,1

26
43,3
49,4
+6,1

27
39,1
46,0
+6,9

29
22,2
22,8
+0,6

30
24,4
26,7
+2,3

32
20,4
20,9
+0,5

33
34
22,5 40,7
24,4 43,3
+1,9 +2,6

+11,60% +3,74% +14,09% +17,65% +2,70% +9,43% +2,45% +8,44% +6,39%
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V celé této oblasti by se v důsledku realizace záměru zvýšilo znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem a
obyvatelé by byli nuceni tento znečištěný vzduch dýchat.
Přitom zvláště u prokazatelně rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, kde už nyní je imisní limit 1 ng/m3
ve skutečnosti překročen 3,1 krát (tzv. imisní pozadí), je naprosto neakceptovatelné, aby se jeho
koncentrace v ovzduší tímto záměrem jakkoli a kdekoli dále navyšovala, i kdyby se jednalo o navýšení
jakkoli malé. Každé další navýšení koncentrace této škodliviny je nutno chápat jako útok na zdraví
a životy obyvatel žijících v této oblasti – zvláště v situaci, kdy existuje plnohodnotná alternativa
(elektrobusy), u které nedojde k žádnému navyšování ale naopak k alespoň drobnému poklesu
koncentrace škodlivin.
V kapitole 4.4.5 na str. 38 rozptylové studie jsou uvedena nepravdivá tvrzení ohledně
benzo(a)pyrenu.
Není pravda, že vysoké imise benzo(a)pyrenu jsou způsobeny započtením vlivu sekundární prašnosti.
Z tabulek uvedených výše je zřejmé, že na celé záměrem postižené části ulice 17. listopadu (od ul.
Opavské po ul. Průběžnou) by se do vzduchu dostalo navíc celkem 0,95 µg/s – z toho z výfuků aut
0,89 µg/s a sekundárním zvířením prachu 0,06 µg/s, takže primární produkce z výfuků aut by činila 94
% celého přírůstku emisí benzo(a)pyrenu.
Autor sice zmiňuje, že imisní pozadí je 3,1 ng/m3, ale už neuvádí, že to znamená, že je tím imisní limit
překročen 3,1 krát a že jakékoli další navýšení imisí je právě proto naprosto nežádoucí.
Naprosto nepravdivé je tvrzení, že změny imisí nesouvisí s plánovanou výstavbou záměru. Je
jednoznačné, že údaje uvedené zde v předchozí tabulce (navýšení imisí až o 0,7 % limitu) jsou
důsledkem jen plánované výstavby záměru (bez Severního spoje). Autor zde komentuje hodnoty
dosažené se Severním spojem, aby nemusel přiznat, že i bez Severního spoje dojde k navýšení imisí
BaP. V případě varianty bez Severního spoje (tj. jen výstavba tramvajové trati) by nedošlo k žádnému
přesunu dopravy a odlehčení na ul. Opavské.
Zde je třeba též připomenout ustanovení Listiny základních práv a svobod:

Dle článku 1 jsou si všichni lidé rovní v důstojnosti i v právech

Dle Článek 35, odst. (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí.
Dle těchto ustanovení je právo na příznivé životní prostředí právem podléhajícím ochraně podle
této Listiny a z toho vyplývá, že všichni jsou si v přístupu k tomuto právu rovni. Jedná se o
individuální právo každého. Nikdo nemůže být tohoto práva zbaven ve prospěch někoho jiného.
Není proto přípustné činit taková opatření, která by ve svém důsledku jedné skupině obyvatel
životní prostředí zhoršila, aby se jiné skupině zlepšilo.
Bylo by porušením této rovnosti práva, kdyby někdo uvažoval, že když by se eventuálně
zavedením tramvaje zlepšilo životní prostředí někomu někde jinde, že by bylo přípustné, aby se
obyvatelům třeba na ulici 17. listopadu životní prostředí zhoršilo.
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V souvislosti s rakovinotvornými účinky benzo(a)pyrenu je třeba vzít do úvahy, že zhoubné bujení
vyvolává též další sledovaná škodlivina – benzen. V následující tabulce jsou z tab. 23 na str. 33
rozptylové studie vybrány všechny profily, které se nacházejí kolem tř. 17. listopadu:

Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu [ng/m3]
číslo profilu
bez tramvaje
s tramvají
změna

17
26,7
26,7
0

nárůst v %/pokles v %

0%

18
28,1
33,1
+5,0

19
20,4
24,7
+4,3

20
16,1
16,3
+0,2

21
21,6
26,8
+5,2

22
15,9
16,7
+0,8

23
30,1
34,9
+4,8

24
23
20,9
-2,1

25
18,1
18,6
+0,5

26
24,3
30,4
+6,1

27
22,4
28,6
+6,2

+17,79% +21,08% +1,24% +24,07% +5,03% +15,95% -9,13% +2,76% +25,10% +27,68%

Příspěvek průměrné roční koncentrace benzenu [ng/m3]
číslo profilu
bez tramvaje
s tramvají
změna
nárůst v %/pokles v %

28
11,2
11,8
+0,6

29
12,3
13,8
+1,5

30
14
16,6
+2,6

31
10,9
11,6
+0,7

32
11,9
13,2
+1,3

33
13
15,2
+2,2

34
26,3
29,5
+3,2

35
17,2
17,5
+0,3

+5,36% +12,20% +18,57% +6,42% +10,92% +16,92% +12,17% +1,74%

Je zřejmé, že u všech profilů kromě č. 17, 24 a 36 by došlo k nárůstu průměrné roční koncentrace
benzenu. Jedná se tedy opět o celou oblast kolem tř. 17. listopadu, kde by došlo k nárůstu této
škodliviny.
Je sice pravda, že samotná koncentrace benzenu dosahuje i se započtením imisního pozadí ani ne
poloviny imisního limitu a navýšení při zavedení tramvaje by bylo malé. Avšak je třeba mít na paměti,
že benzen svým působením na buňky lidského organismu vyvolává jejich zhoubné bujení stejně jako
benzo(a)pyren. Může dojít k synergickému působení obou těchto škodlivin s výsledkem, že zhoubné
bujení tak může být vyvoláno i při nižších koncentracích jednotlivých škodlivin než při působení pouze
jedné nebo druhé škodliviny samostatně. V situaci, kdy zároveň působí na lidské zdraví nadlimitní (3,1
krát překročení imisního limitu) koncentrace bezo(a)pyrenu, je tedy jakékoli zvyšování koncentrace
benzenu, byť v podlimitní oblasti koncentrací, též naprosto nepřijatelné právě proto, že obě
škodliviny mohou působit tak, že jedna zesiluje negativní účinek druhé a opačně.
V záměru vůbec není zmíněno, že jeho realizací bude nově vznikat škodlivina se specifickými účinky
na lidské zdraví, která se v trase nové trati dosud nevyskytuje. Jedná se o to, že tření mezi kovovou
hladkou kolejnicí a kovovým hladkým kolem tramvaje je poměrně malé a mnohdy nedostatečné a tak
hlavně při brzdění tramvaje hrozí, že se kolo po kolejnici přestane odvalovat, zablokuje se a po
kolejnici se bude nekontrolovaně smýkat, čímž se na kole vytvoří ploška, která je z hlediska dalšího
provozu naprosto nežádoucí. Aby se tomuto předešlo, v určitých situacích se do prostoru mezi kolo a
kolejnici sype písek, který tření zvyšuje. K tomuto bude ve zvýšené míře docházet na ul. Průběžné při
brždění tramvaje před zastávkami při jízdě od Globusu dolů k Duze, protože tam trať prudce klesá. Při
tom však dojde k rozdrcení zrnek písku na velmi malé až prachové ostrohranné špičaté částečky
oxidu křemičitého, křemičitanů atd. Jejich vlastností je, že když jsou vdechnuty jako prach do plic,
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zapíchnou se do tkáně dýchacích cest a nevyloučí se ven jako jiný prach apod. Tkáň plic je tak trvale
drážděna v místě zapíchnutí částečky, což vede postupně až k vyvolání nemoci zvané silikóza ev.
někdy i k vyvolání rakoviny plic.
Při uspořádání trati, jak je navrženo, tzn. že budou společné zastávky pro tramvaje i autobusy, pak
tyto jemné prachové částečky ležící po průjezdu tramvaje v kolejišti poblíž zastávky budou
následujícím autobusem resuspendovány a cestující čekající na zastávce je budou ve zvýšené
koncentraci vdechovat s výše uvedeným rizikem.
Také zde je třeba vzít v úvahu eventuální synergické působení této škodliviny a benzenu
a benzo(a)pyrenu v nadlimitní koncentraci (3,1 krát překročen imisní limit) na lidské zdraví současně
– zvláště pokud jde o možné vyvolání zhoubného bujení.
Pro kvantifikaci tohoto rizika by měla být vypracována studie, v jejímž rámci bude dlouhodobějším
praktickým měřením za různých klimatických podmínek a při různém množství tohoto prachu
v kolejišti zjištěno, jakých koncentrací těchto částic různé velikosti a tvaru bude dosahováno v dýchací
zóně cestujících čekajících na zastávkách (i malých dětí) bezprostředně po zvíření prachu
projíždějícími autobusy i tramvajemi a jak velké riziko pro cestující různého věku a zdravotního stavu
bude představovat vdechování vzduchu o takových koncentracích, rozměrech a tvarech těchto částic,
když se toto bude dlouhodobě opakovat 5 krát týdně. Je samozřejmé, že toto riziko vůbec nevzniká
v případě zavedení elektrobusů.
Součástí záměru je stavba protihlukové stěny v Pustkovci podél tř. 17. listopadu od kostela směrem
ke Slovanu jako protihlukového opatření, které je vyvoláno právě stavbou tramvajové trati – viz
hluková studie. Jedná se o stěnu výšky 2,2 m a délky 200 m tzn. o plochu 440 m2. V současné době
zvláště v době inverze, kdy je minimální tlakový gradient vzduchu, studený (inverzní) vzduch z horní
části Pustkovce alespoň částečně proudí gravitačně korytem Pustkoveckého údolí dolů do údolí řeky
Opavy a je tak zajištěno alespoň minimální provětrávání Pustkovce od zplodin z komínů lokálních
topenišť. Vzhledem k umístění (napříč údolím) a velikosti této zdi se jedná o významnou překážku
(hráz), která bude bránit tomuto proudění vzduchu, což povede ke zvyšování koncentrace škodlivin
z lokálních topenišť v ovzduší. Tímto problémem se rozptylová studie vůbec nezabývá.
Měla by být provedena studie, kde by se v zimních inverzních podmínkách praktickým měřením
prověřilo, jak významný vliv na ovzduší by z tohoto pohledu tato stěna měla.
I zde platí, že v případě zavedení elektrobusů by tento problém vůbec nenastal, protože by se
nemusela ta stěna stavět.
V kapitole 5. na str. 39 rozptylové studie se uvádí, že posuzovaný záměr nedosahuje intenzity
dopravního proudu 15 tisíc vozidel za den. Při tom z obr. 6 na str. 10 je jednoznačné, že na celém
postiženém úseku tř. 17. listopadu je dopravní proud vyšší než 15 tisíc vozidel za den. Nahrazení
autobusů tramvajovou dopravou na tř. 17. listopadu tj. v oblasti postižené dalším nárůstem imisí
benzo(a)pyrenu (3,1 krár překročený imisní limit i bez emisí ze záměru) není kompenzačním
opatřením, protože právě toto nahrazení autobusů tramvajovou dopravou je příčinou nárůstu imisí
benzo(a)pyrenu.
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Rozptylová studie vůbec neřeší emise škodlivin, které budou vznikat při vlastní výstavbě. Přitom se
bude jednat o velká množství jak výfukových plynů ze stavebních strojů a nákladních aut
přepravujících obrovská množství materiálů tak o velké množství zvířeného prachu při stavební
činnosti a pojezdem stavebních strojů a nákladních aut v prašném prostředí stavby jakož i intenzivní
hluk ze stavebních strojů a nákladních aut – a to vše po dlouhou dobu.
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VI.

Připomínky k hlukové studii (příloha č. 6 oznámení)

Realizací záměru by došlo ke zvýšení hluku na tř. 17 listopadu a ul. Průběžné a u domů kolem
těchto ulic. U některých domů by došlo i k překročení hygienických limitů hluku.
V přiložené hlukové studii se sice uvádí, že realizací záměru dojde k celkovému úbytku hluku v území,
avšak hluková studie obsahuje nepřesnosti a zkreslení některých důležitých údajů. Všechny tyto
nepřesnosti a zkreslení údajů působí jedním směrem, a to tak, že vedou k neoprávněnému vylepšení
hodnocení záměru – buď zdánlivě zvyšují vypočtené hodnoty pro stav 0 (bez realizace záměru) nebo
naopak snižují vypočtené hodnoty pro stavy 1 a 2 (realizace záměru). Některé lze alespoň přibližně
kvantifikovat, u některých je kvantifikace nedostupná – to ale neznamená, že by neměla vliv na
výsledek – jen ho zde nelze vyčíslit.

1.
Popis záměru obsahuje údaje, které si navzájem odporují, nebo jsou v rozporu s jinými částmi
dokumentace nebo poskytnutými informacemi. Při tom se jedná o údaje, které jsou důležité pro
výpočet intenzity hluku:

a)
v tab. 1. na str. 6 je uvedena šířka jízdního pruhu 3,0 – 3,25 m, ačkoli v textu na předchozí
stránce a všude jinde v projektu je uvedeno 3,75 m – není jasné, co platí – co je vlastně předkládáno
k posouzení a hlavně co bylo použito k výpočtům hluku.

b)
na str. 5 uprostřed se uvádí: „Upořádání posuzovaného záměru je navrženo tak, že uvažuje
provoz městské hromadné dopravy vjednom koridoru – tedy tramvajové koleje budou pojížděné
autobusy. Z tohoto hlediska jsou i zastávky navrženy prospolečný provoz.“
Na str. 27 v dolní třetině a na str. 33 uprostřed se však uvádí: „U tramvajové trati je použita hodnota
– 8 dB, která zohledňuje použití pružného uložení kolejového svršku (antivibrační rohože), použití
trávních pásů v okolí a na tramvajové trati (významné snížení odrazivosti a zvýšení pohltivosti hluku)
a použití moderních tramvajových souprav.“
Na jedné straně se počítá s tím, že autobusy budou jezdit po kolejích (a hluk z jejich jízdy není
započten do hluku z vozovky). Na druhé straně se počítá s útlumem tramvajového hluku (– 8 dB),
který je však podmíněn zakrytím kolejí travními pásy. Je však zřejmé, že autobusy po travních pásech
jezdit nemohou, protože by je brzo zničily a jízda autobusů by nebyla bezpečná a ani šířka
tramvajového pásu neodpovídá normovanému požadavku pro pojíždění autobusy. Takže platí jedno
nebo druhé – buď autobusy na kolejích nebo travní pásy. Nemůže být zároveň nezapočítán hluk
z autobusů do hluku z vozovky a zároveň započítán útlum hluku z tramvají pomocí travních pásů.
Obojí není zároveň možné. To nesvědčí o odpovědném přístupu autora ke zpracování hlukové studie
a zpochybňuje to její výsledky.
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c)
na str. 5 v předposledním odst. se uvádí: „V místech, kde umožní prostorové podmínky bude
po obou stranách tramvajového tělesa vybudovány travnaté pásy o šířce 2 m. Tyto pásy slouží jako
doplnění zeleně v okolí stavby, ale plní i funkci protihlukovou (pohlcování vibračního hluku od kolejí a
pro výsadbuvzrostlé zeleně pro útlum hluku).“
Náměstek primátora města Ostravy Ing. Riger jako zástupce investora zamýšlené stavby však na
jednání obvodního zastupitelstava v Pustkovci dne 11.6.2018 na přímý dotaz veřejně sdělil, že
nebudou vysazovány žádné keře ani stromy mezi tramvajové těleso a vozovku. Důvodem je to, že
vozovka pro silniční vozidla je navrhována pro každý směr jen o jednom jízdním pruhu o šířce, která
neumožňuje, aby např. velká hasičská vozidla spěchající k zásahu mohla předjet pomalá vozidla (např.
zemědělský traktor s velkým vlekem) – na to je vozovka příliš úzká. A tak (dle sdělení Ing. Rigera)
bude takové předjíždění probíhat tak, že hasičská vozidla přejedou levými koly obrubník a pojedou
právě po tomto zeleném pásu (event. po zatravněném tramvajovém pásu), což by bylo zcela
nemožné, pokud by tam byly stromy nebo keře.
Takže žádná vzrostlá zeleň kolem tramvajovho tělesa hluk tlumit nebude, tedy ani takový útlum
hluku nemůže být započítán. Jinými slovy řečeno – vypočtené hodnoty hluku pro stav s tramvají jsou
nižší, než by měly být. Tedy hodnocení záměru je neoprávněně nadlepšené.

d)
na str. 6 v tab. 1 je uveden seznam světelně řízených křižovatek, se kterými se počítá
v hlukové studii: Bedřicha Nikodema x 17. listopadu, 17. listopadu x Průběžná, Průběžná x Spojovací.
V tomto seznamu autor hlukové studie zatajil, že světelně řízené budou i křižovatky tř. 17. listopadu
s ulicí Pustkoveckou a Slavíkovou, které jsou uváděny ve všech dalších částech oznámení záměru.
U těchto křižovatek tedy není započítána korekce (navýšení) hodnoty hluku pro narušování
plynulosti dopravního proudu pro stavy 1 a 2, která by započtena měla být– tzn. pro stavy, kdy bude
zavedena tramvaj, takže vypočtené hodnoty hluku jsou nižší, než by měly být – tedy hodnocení
záměru je neoprávněně nadlepšené a to právě i v místě, kde nejvíce hrozí překročení hranice 60 dB.

2.
Podrobným prostudováním grafických příloh hlukové studie znázorňujících průběh izofon jak ve stavu
0 (bez tramvaje) tak ve stavu 1 a 2 (s tramvají) pro den i pro noc a tabulky s výsledky pro jednotlivé
výpočtové body bylo zjištěno, že některé vypočtené hodnoty pro stav 1 a 2 byly naprosto
bezdůvodně uměle sníženy započtením virtuálních protihlukových opatření a tím bylo neoprávněně
nadlepšeno hodnocení záměru.
Následující dva obrázky jsou kopií výřezu z grafické přílohy pro stav 1 (s tramvají, bez SS) pro den.
Zobrazují situaci před výpočtovým bodem č. 28 (rodinný dům č.p 8/84) a č. 24 (rodinný dům č.p
112/88) na tř. 17. listopadu v Pustkovci. Doplněné červené šipky ukazují na jakési virtuální „objekty“
znázorněné černou čarou (jeden před bodem 28 a dva před bodem 24), které nejsou nikde v celé
dokumentaci navrhované stavby nijak popsány ani zmíněny. Způsob zákresu se podobá zákresu
protihlukové stěny (PHS), avšak v projektu se počítá jen s pěti PHS, které jsou umístěny jinde (viz
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např. grafická příloha hlukové studie „Vypočtové body a PHS - situace.jpg“). Tyto „objekty“ se
nacházejí u stavu 1 a 2 (s tramvají) pro den i pro noc, ale ne u stavu 0 (stávající stav – bez tramvaje).
Je zřejmé, že průběh izofon je těmito „objekty“ deformován, jako by to PHS skutečně byly – jako by
skutečně chránily uvedené rodinné domy před hlukem z tř. 17. listopadu. Hladina hluku vypočtená za
těmito „objekty“ je nižší, než by odpovídala normálnímu průběhu, když by hluk nic netlumilo.
V tabulce vypočtených hodnot (příloha hlukové studie „Vysledky – tabulka.pdf“) je ve sloupci
„změna“ pro stav 1 pro výšku 3 (2) m u výpočtových bodů 28 a 24 vykazováno snížení hluku oproti
stavu 0 o více než 10 dB, zatímco u bodu č. 27, který leží mezi nimi stejně daleko od vozovky, je
vykazováno snížení jen o 3,7 dB. Pro tento mimořádně velký rozdíl není žádné rozumné vysvětlení,
když právě naopak u bodů 28 a 24 by měl být hluk vyšší z důvodu narušování plynulosti dopravního
proudu blízkými světeně řízenými křižovatkami.
Z porovnání hodnot ve stejné tabulce ve dvojsloupci „Modelový stav 0 – vše – STAV 0“ a ve vedlejším
dvojsloupci „Modelový stav 1 (bez severního spoje) – vše – STAV 1 (TRAM + auta)“ je zřejmé, že u
všech výpočtových bodů dochází zavedením tramvaje k nárůstu hodnot ve dne i v noci až o 3 dB
(pochopitelně výjimku tvoří některé body chráněné PHS – např. body 7 a 8). Jen u uvedených bodů
28 a 24 je uveden pokles až o 5 dB bez jakékoli technické příčiny. Podobné je to i u stavu 2 (tramvaj +
severní spoj).
Z uvedeného vyplývá jednoznačný závěr, že hodnoty vykazované u bodů 28 a 24 byly bez jakéhokoli
technické příčiny uměle sníženy nejméně 6 dB. Nejsou tedy pravdivé. Je zřejmé, že tím bylo
neoprávněně nadlepšeno hodnocení záměru.
Tento způsob práce s údaji činí hlukovou studii naprosto nevěrohodnou a je v naprostém rozporu
s poslední větou na str. 52 Autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví, které je součástí
dokumentace, kde se právě na důvěryhodnost podkladů klade zvýšený důraz. Tím více, že se jedná
o body, kde je hlučnost nejvyšší – právě jen u nich ve stavu 0 ve dne přesahuje hodnotu 60 dB a
v noci hodnotu 52,5 dB.
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3.
Na straně 27 a 33 se uvádí, že u silniční automobilové dopravy byla dodatečně započtena hodnota
očekávaného útlumu hluku – 5 dB. K tomuto útlumu má dojít použitím nízkohlučných asfaltů
VIAPHONE.
Sám autor uvádí, že tato hodnota může kolísat podle zatížení a údržby, avšak počítá s ní v této výši,
což samo o sobě je nepřijatelný postup.
Podle
technického
popisu,
který
je
dostupný
na
internetové
adrese
http://www.eurovia.cz/download/VIAPHONE_NEW.pdf však činí deklarovaný útlum hluku použitím
tohoto asfaltu pouze 4 dB. Pro doložení tohoto faktu je zde zkopírovaná část třetí strany tohoto
popisu:
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Dle praktických měření uvedených v práci „VIAPHONE technologie nízkohlučného koberce“ dostupné
na adrese http://www.top-expo.cz/domain/top-expo/files/10.-cdf-2013/prednasky/bures_petr.pdf
byl naměřen nejmenší útlum jen 3,2 dB. Zde je kopie tabulky ze strany 12 této práce:

K tomu je třeba ještě započítat další pokles tlumící schopnosti až o 1,3 dB, ke kterému časem dojde
vlivem zanesení povrchu nečistotami, jak je uvedeno v tabulce na straně 22 téže práce. Zde je kopie
této tabulky:
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Z toho vyplývá, že použití tichého asfaltu nemůže garantovat vyšší útlum než o 2 dB. Jsou
samozřejmě možné i vyšší hodnoty, ale jejich dosažení je náhodné, a nelze jejich dosažení zaručit
vždy, a tedy je nelze použít do výpočtu.
Jak vyplývá z práce Ing. Křivánka „Hodnocení hlučnosti vybraných povrchů vozovek“ dostupné na
adrese http://www.cesti.cz/wc13/WP5_03.pdf, hluk vytvářený silničním vozidlem se skládá
z několika složek. Viz obrázek zkopírovaný ze str. 2 této práce:

Je zřejmé, že použití nízkohlučných asfaltů VIAPHONE může ovlivnit pouze hluk vytvářený
odvalováním pneumatik po vozovce. Na hluk vytvářený motorem auta nemá typ použitého asfaltu
žádný vliv (stojící auto s běžícím motorem hlučí úplně stejně na všech typech asfaltů).
Z toho pak vyplývá, že u nákladních automobilů, kde při rychlostech do 50 km/h (v uzavřené obci)
silně dominuje hluk vytvářený hnací jednotkou, případný útlum hluku z pneumatik prakticky neovlivní
celkovou hlučnost nákladního automobilu. Jiným slovy – použití nízkohlučných asfaltů VIAPHONE na
této komunikaci nemůže vést ke snížení hlučnosti nákladních automobilů.
U osobních automobilů tento jev (nedochází k útlumu) nastává při rychlostech pod 40 km/h – tzn.
např. kolem křižovatek, v kolonách apod.
V prospektech se uvádí, že u nízkohlučných asfaltů VIAPHONE je tlumící schopnost trvalá. Zde je tedy
zkopírovaný graf ze str. 16 uvedené práce ing. Křivánka:
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Z grafu je zřejmé, že stárnutím asfaltu schopnost tlumit hluk klesá – jak u asfaltu řádně vyčištěného
tak i nevyčištěného. Už po třech létech činí pokles tlumící schopnosti přibližně 1dB. Rozdíl mezi
vyčištěným po jednom roce a nevyčištěným po třech létech je více než 2 dB.
Z výše uvedeného vyplývá, že nelze počítat, že použití nízkohlučných asfaltů VIAPHONE sníží
vypočtený hluk o 5 dB. Do výpočtů nelze dosazovat hodnoty útlumu hluku získané někde za ideálních
podmínek, ale jen takové, kterých lze dosáhnout vždy při běžném užití. Lze započíst jen takové
opatření ke snížení hluku, které je účinné trvale, protože občané mají právo být chráněni před
hlukem trvale – ne jen po omezenou dobu po výstavbě.
Z uvedeného vyplývá, že u nového asfaltu lze garantovat hodnotu útlumu jen 3,2 dB, která se dále
sníží zanášením povrchu až na 2 dB a stárnutím už po třech létech o další 1 dB tj. až na 1dB. A i tento
útlum se uplatní jen u hluku z osobních aut a to jen těch, která pojedou rychleji než 40 km/h.
Paušálním odečtením hodnoty 5 dB byla naprosto nekriticky silně nadhodnocena schopnost
nízkohlučného asfaltu VIAPHONE tlumit hluk v konkrétních podmínkách tohoto záměru. Tím bylo
neoprávněně značně nadlepšeno hodnocení záměru.
Zde je na místě připomenout text třetího odstavce na str. 53 Autorizovaného posouzení vlivů na
veřejné zdraví, které je součástí oznámení záměru: „… avšak v souladu s požadavky na ochranu
životního prostředí a veřejného zdraví bude pouze tehdy, pokud budou plně funkční všechna
navržená protihluková opatření.“ A dále text z druhého odstavce na str. 52 téhož Autorizovaného
posouzení vlivů na veřejné zdraví, dle něhož je třeba poskytnout hodnověrné záruky, že protihluková
opatření budou dostatečně účinná a stabilně fungující za všech klimatických podmínek.
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4.
Na str. 18 dole předložené hlukové studie se uvádí, že do výpočtu hluku nebyly zahrnuty dřeviny,
protože by významně ztěžovaly výpočet. Tím však byla do výpočtu zahrnuta systematická chyba. Toto
nezapočítání dřevin se totiž projeví hlavně u stavu 0 (bez tramvaje), protože dnes je zde velké
množství stromů s velkými bohatě olistěnými korunami, jejichž schopnost tlumit hluk je značná. Tyto
stromy budou při stavbě vykáceny a budou nahrazeny jen zčásti, a to dřevinami, jejichž schopnost
tlumit hluk bude z důvodu jejich malého vzrůstu mnohem menší. Když se nezapočítá, že realizací
záměru dojde k poklesu tlumící schopnosti stromů, neoprávněně se nadlepšuje hodnocení záměru.
Když se tyto poznatky uvedené výše v bodu 2. a 3. uplatní jako korekce na výsledky v
předložené tabulce výsledků, velká většina hodnot ve sloupci „změna“ pro stav 1 se změní ze
záporných na kladné a zbývající se velice přiblíží nule. To prakticky znamená, že realizací záměru by
došlo k navýšení hluku. Hodnoty ve sloupci „vše (součet)“ pro stav 1 stoupnu a u bodů 13, 17, 21, 24,
27, 28 překročí ve dne i v noci hygienický limit hluku, u dalších bodů dojde k překročení limitu hluku
v noci. Přitom zde nejsou započteny případné korekce s ohledem na poznatky uvedené výše v bodech
1. a 4., jejichž vyčíslení není známo.

Dílčí závěr:
Na základě výše uvedené argumentace požadujeme v případných dalších fázích posuzování vlivů na
životní prostředí a veřejné zdraví vypracování zcela nové, objektivní a hodnověrné CELOROČNÍ
hlukové studie.
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VII. Poznámky k posouzení vlivu na veřejné zdraví (příloha č. 8
oznámení)
V celém dokumentu se píše o záměru „Tramvaje Poruba“, nikoli „Ekologizace…“. Mohlo by se zdát, že
se jedná pouze o slovíčka, ale z celého vyznění dokumentu bohužel vyplývá, že autor vůbec nebere
v úvahu, že hlavním cílem záměru má být zlepšení životního prostředí a veřejného zdraví v Porubě
a Pustkovci.
K posuzování tohoto záměru přistupuje, jako by posuzoval vliv stavby nějaké nové továrny, jejíž
hlavní cíl je vyrábět a z hlediska ochrany životního prostředí je důležité pouze to, aby její provoz
nepoškodil životní prostředí a veřejné zdraví nad únosnou míru.
Hlavním cílem tohoto záměru však není postavit tramvajovou trať, jejíž provoz by nepoškodil životní
prostředí a veřejné zdraví nad únosnou míru. Hlavním cílem záměru je zlepšit životní prostředí
a veřejné zdraví v Porubě a Pustkovci a stavba tramvajové trati s následnou redukcí autobusové
dopravy by měla být pouze jednou z možností, jak toho dosáhnout.
Na stavbu trati se má vynaložit poměrně značná suma peněz a provést brutální stavební zásah
v území s odůvodněním, že to povede ke zlepšení životního prostředí (proto v názvu slovo
„Ekologizace“). A takto je to vedením statutárního města Ostravy veřejnosti prezentováno od
počátku.
Když tedy u některých parametrů vychází, že dojde ke zhoršení veřejného zdraví, pak není na místě
zkoumat, zda to nepřekračuje společensky únosnou míru, ale je na místě konstatovat, že hlavní cíl
nebyl naplněn, protože ke zlepšení nedojde. A pak je na místě zabývat se jinou alternativou, jak
hlavního cíle dosáhnout – např. nahrazením autobusů elektrobusy.
Nelze souhlasit s tvrzením v předloženém textu posuzujícím vliv na veřejné zdraví na str. 8 dole, že je
pouze nulová alternativa. Existuje alternativa nahradit stávající autobusy se spalovacími motory
elektrobusy. Tato alternativa by vedla k prokazatelnému snížení emisí všech škodlivin i hluku.
Autor do posouzení nezahrnuje všechny vybrané referenční body z hlukové a rozptylové studie.
Z těch bodů, kterých je v hlukové studii 40 a v rozptylové studii 36, si sám vybral jen 15. Tímto
výběrem vynechal a do hodnocení nezahrnul např. bod 27 (RD čp. 8/84 na tř. 17. listopadu), jež
reprezentuje oblast (křižovatka s ul. Pustkoveckou), kde by realizací záměru došlo ke zvýšení
koncentrací všech sledovaných škodlivin v krátkodobém i dlouhodobém působení. Vynechání této
nejvíce exponované oblasti z hodnocení musí logicky vést k tomu, že celkové hodnocení vychází lépe,
než by vyjít mělo. Hlavně v tomto bodě (ale i v některých dalších) by pak bylo samozřejmě na místě
hodnotit i synergické působení všech těch jednotlivých zvýšení koncentrací sledovaných škodlivin
i hluku, neboť právě synergické působení škodlivin na lidský organismus je mnohem nebezpečnější
a mnohem snadněji (a při nižších koncentracích jednotlivých škodlivin) překoná schopnost
organismu tomuto působení vzdorovat a bránit se než izolované působení jednotlivých škodlivin.
Může vést k mnohem závažnější důsledkům než jednotlivé škodliviny samy.
Pokud jde o posouzení působení hluku, vychází „posouzení“ z hodnot hlukové studie.
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Jak však bylo poukázáno v tomto vyjádření, v hlukové studii byl započítán útlum hluku pomocí tzv.
tichého asfaltu Viaphone o 5 dB, ačkoli nelze při dlouhodobém používání zaručit útlum větší než 1 dB.
Dále pak byly podivně a neoprávněně sníženy hodnoty u bodů 24 a 28 (číslování dle hlukové studie)
nejméně o 6 dB – právě v oblasti, kde je hlučnost nejvyšší – právě jen u nich ve stavu „bez tramvaje“
ve dne přesahuje hodnotu 60 dB a v noci hodnotu 52,5 dB.
Když se tyto poznatky uplatní jako korekce na výsledky v tabulce výsledků hlukové studie, velká
většina hodnot ve sloupci „změna“ pro stav 1 se změní ze záporných na kladné a zbývající se velice
přiblíží nule. To prakticky znamená, že realizací záměru by došlo k navýšení hluku. Hodnoty ve
sloupci „vše (součet)“ pro stav 1 stoupnou - u bodů 13, 17, 21, 24, 27, 28 překročí ve dne hodnotu 60
dB a v noci 50 dB a u dalších bodů v noci 50 dB.
To se pak samozřejmě musí přenést do tabulky 10 na str. 32 „posouzení“ a projevit v následujícím
textu a tabulkách a závěru, který by měl správně znít, že realizací záměru dojde ke zvýšení hlukové
zátěže a že po realizaci záměru nebudou dodrženy v denní ani v noční době doporučené hodnoty
hlučnosti a podmínky pro ochranu veřejného zdraví dle příslušných požadavků WHO. Hlukové klima
se změní významně nepříznivým způsobem.
V „posouzení“ není uvedeno, že východně od tř. 17. listopadu vznikne jednolitá oblast, kde by došlo
k navýšení koncentrace benzo(a)pyrenu v ovzduší až o 6,9 pg/m3 v situaci, kdy tam je již nyní imisní
limit pro tuto škodlivinu překročen 3,1 krát jako tzv. imisní pozadí.
Nelze souhlasit s tvrzeními na str. 50 „posouzení“ a z nich vycházejících závěrů. Pokud současný stav
tj. imisní zátěž 3,1 ng/m3 představuje určité zdravotní riziko (a to nepochybně ano), pak jakékoli další
navýšení této současné zátěže musí vést k dalšímu zvýšení zdravotního rizika, což je nepřípustné
v jakékoli výši, zvláště, když zároveň dochází k synergickému působení dalších škodlivin a zvýšeného
hluku.
Je třeba činit taková opatření, která zdravotní rizika snižují (což je i hlavní deklarovaný cíl záměru)
a ne blahosklonně bagatelizovat jejich navyšování – zvláště v situaci, kdy je možno ekologizaci
dopravy provést zavedením elektrobusů, což by zdravotní riziko jistě alespoň částečně snížilo.

Dílčí závěr:
Nedbalý přístup autorizované osoby k vypracování studie o posouzení vlivu na veřejné zdraví svědčí o
její nekompetentnosti. Selektivním hodnocením a umělým „vylepšováním“ posuzovaných aspektů
záměru dokazuje, že postupuje tendenčně a straní oznamovateli záměru.
Na základě výše uvedených skutečností a zejména s odkazem na text „I. C. K příloze č. 8 oznámení“
ze str. 3 tohoto vyjádření co nejdůrazněji žádáme vypracování zcela nového autorizovaného
posouzení vlivů na veřejné zdraví záměru „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, a to jinou
osobou než je RNDr. Alexandr Skácel, CSc.
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VIII. Hydrologie
Z inženýrsko-geologického průzkumu (SG Geotechnika Ostrava, červen 2017) vyplývá, že patří celá
lokalita do povodí řeky Opavy. Území je odvodňováno 2 vodními toky: Plesenským a Pustkoveckým
potokem.

Oznamovatel v oznámení EIA neanalyzuje zásadní problémy spojené s narušením vodních toků.
1. Uvedený průzkum poukazuje na to, že v 0,6 –0,7 km trasy B (nejspíše tedy trasy 1 – znovu
upozorňujeme na naprosto zmatečné označení tramvajových tras v záměru) vede plánovaná
tramvajová trať přes erozní rýhu Pustkoveckého potoka. V minulosti došlo v této oblasti
k mnohým úpravám terénu, potok byl zatrubněn. Geologický průzkum dokládá, že se zde
nalézá prameniště a v erozní rýze se shromažďuje spodní voda.
2. V lese Osošník dojde vlivem výstavby tramvajové trati a související opěrné zdi k zásahu
lokality pramene Plesenského potoka. Dojde k zásahu do erozní rýhy potoka.
3. Dojde ke změně odtokových poměrů obou shora jmenovaných vodních toků. Obrovský zábor
půd způsobí, že se zvedne podíl vody, která povrchově (po zpevněných plochách do
kanalizace) či podpovrchově (přes propustné materiály tramvajového tělesa) odteče do
vodního toku. Půda je jako houba, která je schopna vodu zadržet a evaporovat a také
prostřednictvím zeleně evapotranspirovat. Tuto vlastnost jiný povrch nemá, ani povrch, který
je schopen vodu vsakovat. Tuto vlastnost nemá ani travnatý pás na umělém podkladu.
Každý si umí představit, že nadechnout se v parný letní den uprostřed louky je jiné než
nadechnout se uprostřed betonového parkoviště. Je to způsobeno právě vlhkostí vzduchu,
kterou navrací půda prostřednictvím rostlin do ovzduší.
4. Není jasné, proč mají chodníky a cyklostezky nižší odtokový součinitel než silnice.
Z projektové dokumentace vyplývá, že cyklostezky jsou pruhy na kraji vozovky, tudíž lze
předpokládat, že se jedná také o dlážděné nespárované povrchy. Dokumentace EIA neuvádí
materiály, ze kterých mají být chodníky dlážděny. Výpočty na stranách 42, 43, 44 jsou tudíž
neprůkazné a nepřezkoumatelné.
5. Analýza odtoku je uvedena jen pro Pustkovecký potok, není zde zmínka o Plesenském
potoce. Není jasné, kolik vody má odtéct do kanalizace a být případně odvedeno z povodí
obou toků pryč.

Dále upozorňujeme na tato tvrzení:
1. „159,8+194,59 = 345,4 l/s“ (str. 43 oznámení záměru). Správně je: 354,39 l/s.
Skutečnost, že není proveden správně ani triviální součet, znevěrohodňuje ostatní výpočty.
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2. V kapitole B.II.2 – pakliže by množství spotřebované pro provoz tramvajové trati a silnice
záviselo na „klimatických“ podmínkách, šlo by je predikovat jen s malou mírou nejistoty.
Autor chtěl pravděpodobně použít výraz meteorologické podmínky, které dlouhodobě
předpovídat nejde. Jedná se o terminologickou nepřesnost, která opakovaně svědčí o hrubé
neodbornosti předloženého oznámení záměru.
3. V případě realizace záměru z území odteče více vody než doposud. Jedná se tedy o absurditu,
kdy na jednu stranu bude dešťová voda odváděná do kanalizace, a namísto přirozené závlahy
zeleně bude používaná dovážená voda cisternou. Tento postup rozhodně není ekologický a
ani energeticky úsporný (v kapitole B. II. 2. Voda je uvedeno: „Zavlažování stromů bude
zřejmě řešeno dovozem vody cisternou.“).
Sucho, jaké zažíváme například letos je důkazem toho, že je nezbytné vodu zadržet v půdě, že
je nezbytné s vodou racionálně hospodařit a tedy vyhýbat se zbytečným velkoplošným
stavbám, mezi které navrhovaná trať patří.

Požadujeme odborný celoroční hydrologický průzkum dotčené lokality, a to s důrazem na analýzu
odtokových poměrů.
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IX.

Závěr

Jako občané České republiky vyjadřujeme své zklamání a znepokojení nad tím, že oznámení záměru
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“, které je pořizované za veřejné prostředky a které má
reprezentovat údajně ekologický dopravní projekt, vykazuje tak ubohou formální i věcnou úroveň.
Kvalita oznámení záměru odpovídá postupu oznamovatele ohledně projektu „Ekologizace veřejné
dopravy Ostrava-Poruba“ též v dalších sférách práva.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vede pod značkou S0485/2017/VZ řízení, jehož předmětem
je přezkoumání úkonů zadavatele, tedy statutárního města Ostravy, při zadávání veřejné zakázky
„Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba (DÚR a IČ)“.
Zdůrazňujeme, že za strany statutárního města Ostravy byla porušena směrnice statutárního města
Ostravy č. 1/2005 (příloha X 4.), podle které je nutné před přípravou stavební akce pořídit tzv.
INVESTIČNÍ ZÁMĚR. Na projekt „Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba“ nebyl investiční záměr
dle směrnice statutárního města Ostravy č. 1/2005 vypracován.
Vyzýváme oznamovatele, aby od oznamovaného záměru, jenž prokazatelně zhorší naše životní
prostředí, neprodleně zcela upustil.
Požadujeme, aby příslušný správní úřad rozhodující ve věci vydal NESOUHLASNÉ STANOVISKO
s oznamovaným záměrem.
Požadujeme, aby byl záměr ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí, podroben posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, neboť
záměr může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví.

V další fázi posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví požadujeme předložení následujících
dokumentů a bezvýhradné splnění následujících požadavků:
1.
Požadujeme doplnění o podrobný pedologický průzkum lokality na plochách zemědělského
půdního fondu, lesa a především na „ostatních plochách“ s důrazem na mimoprodukční funkce půdy.
Požadujeme hodnověrné vyčíslení úbytku půdy v m3 po celé trase oznamovaného záměru.
2.
Požadujeme zahrnutí faktoru mimoprodukčních funkcí půdy do analýzy kvality ovzduší
(celoroční rozptylové studie), klimatu a odtokových poměrů (celoroční hydrologická studie).
3.
Požadujeme celoroční zoologický průzkum vlivu oznamovaného záměru na stav počtu
živočichů a jejich druhovou rozmanitost v celé dotčené lokalitě. Požadujeme celoroční zoologický
průzkum v lese Osošník.
4.
Požadujeme revizi dat o záborech lesa a přizpůsobení prostorové analýzy skutečnému stavu
pozemků. Požadujeme analýzu ztrát dřevin vlivem kácení či stavebních prací v lese (dendrologický
průzkum).
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5.
Na základě shora uvedené argumentace požadujeme nový, nezmatečný a podrobný
geologický průzkum k vhodnosti založení tak rozsáhlé liniové stavby v geologicky nevhodném
prostředí.
6.

Požadujeme vypracování a předložení nové celoroční rozptylové studie.

Tato studie bude zejména:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

vycházet z aktuálních dat měření,
zohledňovat celoroční změny počasí,
zohledňovat existenci stávající zeleně a stromů,
zohledňovat úbytek stávající zeleně a stromů v případě realizace záměru,
zahrnovat faktor mimoprodukčních funkcí půdy na kvalitu ovzduší,
vypracována pro stav bez realizace záměru,
vypracována pro stav, kdy by byly nahrazeny stávající autobusy CNG (norma Euro 6)
elektrobusy,
h) vypracována pro stav během případné výstavby oznamovaného záměru,
i) vypracována pro stav po případné realizaci záměru,
j) zohledňovat ne/zprovoznění tzv. Prodloužené Rudné.
7.
Požadujeme – s ohledem na alarmující nedostatky předložené hlukové studie (příloha č. 6
záměru) – zcela nové vypracování a předložení celoroční hlukové studie.
Tato studie bude zejména:
a)
b)
c)
d)
e)

vycházet z aktuálních dat měření, nikoli pouze z modelů či simulací,
zohledňovat celoroční změny počasí,
zahrnovat faktor mimoprodukčních funkcí půdy na šíření hluku v krajině,
zohledňovat existenci stávající zeleně a stromů na tlumení hluku ve městě,
zohledňovat úbytek stávající zeleně a stromů v případě realizace záměru na tlumení hluku ve
městě,
f) vypracována pro stav bez realizace záměru,
g) vypracována pro stav, kdy by byly nahrazeny stávající autobusy CNG (norma Euro 6)
elektrobusy,
h) vypracována pro stav během případné výstavby oznamovaného záměru,
i) vypracována pro stav po případné realizaci záměru,
j) zohledňovat ne/zprovoznění tzv. Prodloužené Rudné,
k) provedena fundovaně, odborně a bez manipulace s daty, která by měla znaky podvodného
jednání.

8.
S ohledem na shora uvedený bod „I. C. K příloze č. 8 oznámení“, z kterého je patrné, že
předložené autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví vykazuje znaky hrubé neodbornosti
(uvádění zmatečných tvrzení), požadujeme zcela nové vypracování autorizovaného posouzení vlivů
na veřejné zdraví, a to jinou autorizovanou osobou než je RNDr. Alexander Skácel, CSc.
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Nové vypracování autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví bude vycházet z poznatků a
závěrů nově vypracované celoroční hlukové studie a nově vypracované celoroční rozptylové studie.
Nové vypracování autorizovaného posouzení vlivů na veřejné zdraví objektivně a odborně zhodnotí
vlivy na veřejné zdraví nejen při případně realizovaném provozu záměru, ale také během jeho
případné výstavby.
9.
Požadujeme provedení odborného celoročního hydrologického průzkumu dotčené lokality, a
to s důrazem na vědeckou analýzu odtokových poměrů.

***
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X.

Seznam příloh

X 1. – Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., č. j. MZP/2018/130/514,
elektronicky
X 2. – „Souhrnná technická zpráva - koncept“, 145 stran, elektronicky
X 3. – Rozhodnutí ÚOHS R0035/18 ze dne 22. května 2018, elektronicky
X 4. – Text směrnice statutárního města Ostravy č. 1/2005, elektronicky
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