
Posudek hydrogeologa komplikuje schvalovací proces středočeské dálnice 

D3 

Praha, 26. 9. 2022, tisková zpráva Alternativy středočeské D3  

Odborný posudek zaměřený na dopad uvažované dálnice na podzemní vody v jejím 

okolí uvádí podstatné důvody, proč by nemělo dojít k automatickému prodloužení 

platnosti zastaralé EIA. Posudek dále prokazuje i nesoulad projektu s aktuální 

legislativou ČR, mezinárodními závazky na ochranu vod i vnitroresortními předpisy 

ministerstva dopravy.   

EIA středočeské dálnice D3 (stanovisko MŽP r. 2012) vznikla na základě podkladů z období 

1960–2010. Toto rozsáhlé hodnocení, které je klíčovým nástrojem pro ochranu kvality života 

obyvatel a jejich životního prostředí, tak bohužel ztratilo aktuálnost. 

Autorizovaný odborník pro hydrogeologii a geologické práce-sanace Ing. Pavel Benkovič, 

autor posudku, v něm např. zmiňuje: 

„Jako základní podkladové práce byly uvedeny předběžné hydrogeologické průzkumy částí 

trasy D3 z let 1995, 1996 a 2007, tj. i nejnovější použitá zpráva je v současné době již 15 let 

stará.“  

„Probíhající klimatická změna má a do budoucna bude mít rovněž významný dopad na vodní 

režim jak povrchových, tak podzemních vod (…). Pro objekty, u nichž byl vliv stavby dálnice 

D3 identifikován jako nevýznamný, protože byl predikován v rozsahu málo desítek centimetrů 

vodního sloupce, může být v době dlouhodobého sucha při zjišťovaných rozkyvech hladiny 

podzemní vody řádově v metrech tento vliv již fatální.“  

A k nedávno měněné EIA na dílčím úseku Jílové – Hostěradice uvádí posudek: „Vznikla 

oprávněně pochybnost o smyslu celého zjišťovacího řízení, protože příslušný úřad vypořádal 

připomínky pouhou citací pasáží z připomínkovaného oznámení a vyjádření autorky 

oznámení, že je „všechno v pořádku“.   

V letech 2014-2016 bylo v České republice dlouhé období sucha, které s různou intenzitou 

postihovalo celé území republiky. Dopady sucha v roce 2015 byly předmětem případové 

studie zadané Středočeským krajem společnosti VRV, a.s. a Vysoké škole chemicko-

technologické v Praze. Podle ní jsou jako zdroje podzemní vody pro pitné účely nejvíce 

ohroženy všechny kopané studny do hloubky 10 metrů a mělké vrty do 30 m. Jedná se o 

většinu využívaných objektů, zjištěných v pásmu 500 m na každou stranu od trasy dálnice.  

 

Roman Andres z Alternativy středočeské D3 k tomu uvádí: „Chybí nezvratné důkazy, že je 

středočeská D3 z hlediska dopravy nezbytná, pro stát ekonomicky výhodná, a že nezhorší 

dopady klimatické změny na našem území. Naopak stále přibývají důkazy o opaku.“  

Obce, spolky i nezávislí odborníci vytýkají Ministerstvu dopravy zastírání problémů státem 

protežovaného řešení. Podle nichž by také ev. stavba dálnice ještě více zproblematizovala 

příměstskou dopravu v okolí Prahy. Nikde a nikým při tom není zaručeno snížení zátěže na 

silnici I/3 v případě existence dálnice. 

 

KONTAKT: Roman Andres, předseda Alternativy středočeské D3: 732906107 

 



POZNÁMKY PRO EDITORY: 

1. Alternativa středočeské D3 z.s. podporuje 11 obcí Posázaví, Benešovska a Voticka, 

které nesouhlasí s realizací kontroverzního projektu středočeské dálnice D3. Namísto něj 

prosazuje řešení A 0+. Svou činností pokrývá organizace celých 60 km dlouhé území v 

koridoru středočeské D3 a spolupracuje při tom kromě svých petentů i s dalšími obcemi, 

experty a soudními znalci.  

2. nový posudek hydrogeologie vs. středočeská D3: 

https://www.alternativad3.cz/archive/14/posudek-hydrologie-sd3.pdf  

3. posudek klima vs. středočeská D3: 

https://www.alternativad3.cz/archive/14/prodlouzeni_eia_asitis2.pdf   

4. geotechnický posudek 2021 poddolování Jílovsko: 

https://www.alternativad3.cz/archive/14/znalecky-posudek-pro-zhodnoceni-

geotechnickych-pomeru.pdf  

5. ostatní odborné posudky: https://www.alternativad3.cz/archive/1/3/14  

6. zastaralé stanovisko k vlivu záměru na životní prostředí: 

https://www.alternativad3.cz/reditelstvi-silnic-a-dalnic-chce-pro-dalnici-d3-prodlouzit-

zastarale-stanovisko-eia/news/detail/1/2/102/0 

7. hlavní problémy středočeské D3 v přehledné infografice: 

https://www.alternativad3.cz/hrozby-pro-okoli/1/134  

8. alternativní řešení A 0+ v přehledné infografice: 

https://www.alternativad3.cz/alternativni-reseni-0-/1/136 

9. hlavní fáze schvalovacího procesu přehledně: https://www.alternativad3.cz/schvalovaci-

proces/1/144   

10. Koncepce ochrany před následky sucha pro území ČR: 

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170724_sucho/$FILE/koncepce_such

o_material.pdf  
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